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٣

با  مبارزه  ما،  مبارزۀ  دیگر  امروز 
نیست.  تفنگ  و  توپ  و  سالح 
و  تالش  و  علمی  مبارزۀ  اکنون، 
کوشش در راه تحقق اهداف است. 
مبارزه،  راه  مؤثرترین  و  بهترین 
مجهزشدن به سالح علم و دین و 
دنیاست و خالی کردن این سنگر، 
خیانت به اسالم و مملکت اسالمی 

است.
ُه( َس ِسُرّ امام خمینی)ُقِدّ
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کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن 
اقتباس،  نمایش،  مجازی،  پایگاه های  در  ارائه  و  الکترونیکی  و  چاپی  به صورت 
تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل 
و نوع، بدون کسب مجوز  از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد 

قانونی قرار می گیرند.
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مسئولیت تعلیم و تربیت دینی نسل جوان، افتخاری است که هرکس لیاقت عهده دارشدن آن را پیدا 
نمی کند. دریافت این شایستگی و پذیرش این مسئولیت بزرگ را به شما همکار عزیز، تبریک می گوییم.

کتابی که پیش رو دارید، جلد اّول از مجموعۀ کتاب های اصول عقاید است که ویژه دانش آموزان 
رشتۀ علوم و معارف اسالمی، تألیف شده و زمان اختصاص یافته به آن، ٣ ساعت در هفته است. بخش 

عمده ای از مباحث این کتاب، به موضوع معاد اختصاص یافته است.
آموزش بحث معاد، ازدو جهت اهمیت دارد:

اول آنکه، موضوع معاد، ازموضوعات اساسی در مجموعۀ مفاهیم دینی است که بیش از یک سوم 
آیات قرآن را به خود اختصاص داده است. ازسوی دیگر، فهم درست این موضوع، آثار تربیتی متعدد 
فردی و اجتماعی به همراه دارد که ضرورت آموزش دقیق آن را دو چندان می سازد؛ آثاری نظیر ایجاد 
مسئولیت و تعهد، تقویت تقوا، ایجاد توازن مادی و معنوی، رشد فضایل اخالقی، تعدیل غرایز و ایجاد 

روحیه شجاعت و شهامت و … .
تبیین درست و کامل بحث معاد، نیازمند مقدماتی در حوزۀ انسان شناسی است. چیستی انسان، 
قابلیت ها و توانمندی های انسان، اهداف و غایت او، از آن جمله است. از این رو، کتاب با موضوع 
انسان شناسی آغاز شده )انسان در دنیا( و با محوریت انسان و آیندۀ او )انسان پس از مرگ( ادامه یافته 

است.
فعالیت های کالسی،  از جمله  متعددی  آموزشی دارای عناصر  متن  بر  از کتاب، عالوه  هر درس 
تحقیق، هم اندیشی و … است. آموزش کامل، زمانی اتفاق می افتد که به هریک از این موضوعات به 
اقتضای اهمیت و جایگاه شان، پرداخته شود. حذف هر قسمت، کاستن از قطعات آموزشی درس است 

که به هدف نهایی آموزش آسیب می رساند.
محتوای هردرس به گونه ای طراحی شده است که مشارکت دانش آموزان را در فرایند آموزش در 

کالس و خارج از کالس می طلبد.
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مشارکت دانش آموزان در فرایند تدریس، موجب تثبیت و تعمیق یادگیری می شود، شوق به یادگیری 
را افزایش می دهد و در نهایت مطلوبیت موضوع آموزش را برای دانش آموز به همراه دارد. از این رو، 
شایسته است دبیران محترم عالوه بر توجه به انجام فعالیت ها توسط دانش آموزان، شرایط و فرصت 

گفت و گو برای پاسخگویی به سؤاالت آنان را فراهم کنند.
از جمله هم اندیشی ها، دبیر نقش  انجام همۀ فعالیت ها  باشند که در  همکاران محترم توجه داشته 
مدیریت  و  جهت دهی  را  دانش آموزان  گفت و گوی  آن،  انجام  فرایند  در  و  دارد  عهده  به  را  راهنما 

می نماید و نهایتاً به جمع بندی بحث می پردازد.
عنوان »تحقیق« از عناوین تکرار  شده در هر درس است. این بخش نیز جزء محتوای آموزشی است 

که توسط دانش آموزان تکمیل می شود و ارائۀ آن توسط دانش آموزان ضروری است.
شیوۀ ارزشیابی از درس، در دو بخش انجام می گیرد:

ارزشیابی مستمر
در ارزشیابی مستمر، فعالیت دانش آموزان از آغاز هر ترم باید مورد توجه واقع شود. نمرۀ ارزشیابی 

مستمر، شامل امور زیر است:
٥ نمره ١. مشارکت در فرایند آموزش و هم اندیشی ها  
٥ نمره ٢. انجام فعالیت های تحقیق   
٣ نمره ٣. انجام بخش تعمیق یادگیری   
٧ نمره ٤. آزمون های طول ترم   

ارزشیابی پایانی
یعنی  آموزش  کلی محتوای  براساس رویکرد  و  انجام می گیرد  نیم سال  هر  پایان  در  ارزشیابی  این 
نه حفظ کردن، استوار است، محورهای کلیدی و اصلی، محور آزمون است و از مطالب  فهمیدن، 
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حاشیه ای و فرعی نباید سؤال طرح شود.
آزمون کتبی پایان ترم، شامل امور زیر است:

٦ نمره ١. بخش تحقیق    
٤ نمره ٢. بخش هم اندیشی   

١٠ نمره ٣. متن درس ها و بخش تعمیق یادگیری  

نکات بسیار مهم
 ١. از محتواهای بخش »هم اندیشی« و »تحقیق« صرفاً در ارزشیابی های وزارت آموزش و پرورش، 

سؤال طرح می شود، اما از این بخش ها در سؤاالت آزمون سراسری نباید سؤالی طرح شود.
 ٢. در برخی دروس، بخش هایی با عنوان »برای مطالعه«، وجود دارد. از این بخش و پاورقی ها، 
در هیچ آزمونی اعم از آزمون های وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

سؤالی طرح نمی شود.
 ٣. توجه به صحت قرائت آیات در همۀ دروس همواره مطلوب است، اما با وجود درس مستقل 

علوم و معارف قرآنی، نمره ای به بحث قرائت در این درس اختصاص نمی یابد.
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ورود شما را به پایۀ دهم، تبریک می گوییم و امیدواریم شاهد رشد و تعالی مستمر شما 
در آینده باشیم.

از اینکه رشتۀ علوم و معارف اسالمی را برای ادامۀ تحصیالت خود برگزیده اید، خرسندیم 
این رشته ترسیم کرده اید، موفق  برای خود در  آینده ای که  به  امیدواریم در رسیدن  و 
شوید. کتاب ها و درس های طراحی شده به شما برای رسیدن به هدف تان کمک خواهند 
کرد. یکی از این کتاب ها، کتاب اصول عقاید است که از اساسی ترین دروس این رشته و 

زیربنای سایر دروس، محسوب می شود.
هدف این کتاب، آشنایی بیشتر و دقیق تر شما با اصول اعتقادی دین مبین اسالم )توحید، 

نبوت و معاد( براساس آموزه های قرآن کریم و تعالیم معصومین  است.
محور کتاب اصول عقاید )١(، معاد است و از آنجا که شناخت معاِد انسان با شناخت خود 
انسان ارتباط دارد، کتاب با مباحث انسان شناسی آغاز شده است. شما در سال های قبل، 
مطالبی پیرامون انسان شناسی و معاد آموخته اید. اکنون که به دورۀ متوسطه رسیده ایم و 
شاهد رشد عقالنی شما هستیم، شایسته است که در سطحی باالتر و با روشی منطقی تر به 
این موضوعات بپردازیم. مهم ترین موضوعاتی که در این کتاب با آن آشنا می شوید، عبارت 
است از ابعاد وجود انسان و توانمندی های او، سرشت و فطرت انسان، هدف آفرینش بشر، 

چیستی مرگ، امکان و ضرورت وجود معاد و کیفیت آن.
هدف این درس، حفظ اطالعات مربوط به این موضوعات و مفاهیم نیست، بلکه فهم و 
که  است  مهم، الزم  این  برای  است.  برخوردار  اهمیت  از  که  است  موضوعات  این  درک 
با مشارکت در فرایند تدریس، سؤاالت تان رامطرح کنید، درگفت و گوها شرکت نمایید، 
فعالیت ها را انجام دهید، به تحقیق ها توجه ویژه نشان دهید و آنچه را که دبیران محترم 

در جهت رشد شما ارائه می دهند، پذیرا باشید.
همواره در زیر سایۀ پرچم برافراشته اسالم ناب باشید
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درس اول

خود را بشناسیم

از کجایی در کجایی چیستی اندکی در خود نگر تا کیستی 
امام علی  می فرماید:

 »خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، در کجا قرار 
دارد و به کجا می رود1«

1ــ َاعالم الّدین فی صفات المؤمنین، حسن بن ابی الحسن دیلمی، ص 344

https://www.roshd.ir/110227-1
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 اهمیت خودشناسی
این  با سایر موجودات در  ما  تفاوت  بنیادی ترین وجه  و  برترین  اندیشه  و  توان شناخت   
دنیاست. ما از همان آغاز والدت به شناخت دنیای پیرامون خود می پردازیم و به مرور زمان 
به اندیشیدن دربارٔه هر آنچه که با آن مواجه هستیم مشغول می شویم. اما آیا به همین میزان به 
شناخت حقیقت وجود خویش که بزرگ ترین و باشکوه ترین مخلوق در این عالم است، توجه 
می کنیم؟ شناخت خود و توانایی ها و ناتوانی های خویش قدم اصلی و اولیه برای حرکت در 
مسیر رشد و کمال است؛ از این رو، تمام متفکرین بزرگ، از هر آیین و مذهب به این موضوع 
توجه کرده اند و رشد و شکوفایی آدمی را وابسته به خودشناسی و آشنایی با حقیقت انسان 
دانسته اند؛ آیا اسالم که کامل ترین مکتب سعادت آفرین و آیین الهی برای انسان است، به این 

مسئله، یعنی خودشناسی توجه نموده است؟  
استاد بزرگ، شهید مطهری  به این سؤال این گونه پاسخ می دهد:

انسان »خود« را بشناسد و جا و موقع خویشتن را در  »اسالم، عنایت خاص دارد که 
که  است  این  برای  انسان  مورد  در  قرآن  در  تأکید  این همه  دهد.  تشخیص  آفرینش  جهان 
انسان، خویشتن را آن چنان که هست بشناسد… و هدف از این شناختن و درک کردن این 

است که خود را به مقام واالیی که شایستٔه آن است، برساند.1«
امیرالمؤمنین علی  با این سخن که »َافَضُل الِحکَمةِ َمعِرَفُةاِلنساِن نَفَسهو«2 ما را تشویق 
و ترغیب به شناسایی خود می کند، ایشان همچنین می فرماید: »َمعِرَفُة النَّفِس َانَفُع الَمعاِرِف«3 

که  است  این  دانسته اند،  دانش ها  سودمندترین  را  خودشناسی  حضرت  آن  آنکه  علت 
شناخت ما از خود، ریشٔه هدایت و تعیین کننده مسیر سعادت ما است زیرا از این راه است 
که می توانیم سود و زیان خود را بشناسیم و برای به دست آوردن منفعت خویش و پرهیز از 

خسران اقدام کنیم.

1ــ مجموعه آثار استاد شهید مطهری ، ج 2، ص 284
2ــ بحاراألنوار، ج ٢، ص ٢٣ 

3 ــ غررالحکم و دررالکلم، ص ٢٣٢ 
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 آثار و نتایج خودشناسی
هرگاه ما به حقیقت خود و توانمندی ها و شگفتی هایی که در وجودمان نهفته است، پی ببریم، 

آثار و نتایج بسیار مهم و درخشانی به دست می آوریم که سه مورد از آنها عبارت اند از:
برترین مخلوقات خداوند هستیم،  زمرٔه  در  آدمیان  ما  که  آنجا  از  بیشتر خدا:  1 شناخت 
بهتر  و  بیشتر  را  خود  چقدر  هر  جهت  بدین  می باشیم؛  نیز  او  نشانٔه  مهم ترین  و  بزرگ ترین 
بشناسیم، شناخت عمیق تری از خدای خود به دست می آوریم1. قرآن کریم این موضوع را 

2 َن لَُهم َانَُّه الَحقُّ این چنین بیان می کند:  َسنُریِهم آیاتِنا ِفی اآلفاِق َو فی َانُفِسِهم، َحّتٰی َیتَبَیَّ
به زودی نشانه های خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان 

می دهیم تا برای آنان آشکار گردد که او حق است.
3

ٰ
 َاعَرُفکُم بِنَفِسه

ٰ
پیامبر اکرم   می فرماید: َاعَرُفکُم بَِربِّه

آشناترین شما به پروردگارش، همان آشناترین شما به )حقیقت( خود است.
چرا که شناخت انسان، شناخت بزرگ ترین نشانٔه خداست.

١ــ »  َمن َعَرَف َنفَسه و َفَقد َعَرَف َربَّهو«، پیامبر اکرم فرموده است:  هر کس خودش را بشناسد، پروردگار خود را هم شناخته 
است.

٢ــ فّصلت، ٥٣
٣ــ روضة الواعظین، فّتال نیشابوری، ص ٢٠
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در  بیشتری  دقت  شود،  خبر  با  چیزی  ارزش  از  هرگاه  آدمی  خویش:  تکریم   2
نگهداری و محافظت از آن به عمل می آورد و به هر میزان که ارزش آن باالتر باشد، تالش و 
توجه افزون تری نیز به خرج می دهد. بر همین اساس، هرگاه ارزش وجودی و قدر و قیمت 
خود در نظام آفرینش را به درستی بشناسیم، به همان میزان تالش می کنیم با دوری از کارهای 
به پستی ها خویشتن  آلوده نکردن خود  با  ناپسند، ارزش خویش را حفظ کرده و  زشت و 

خویش را تحقیر نکنیم.
امیر المؤمنین علی  می فرماید: َمن ْ کَُرَمت َعلَیه نَفُسه، لَم ُیِهنها بِالَمعِصیة1؛ کسی که جان 

خود را گرامی بدارد، آن را با گناه خوار نمی کند.
بیشتر  خود  ارتقای  و  شدن  بهتر  برای  ببینیم،  باالتر  را  خود  میزان  هر  برعکس،  بلکه 

می کوشیم و بر فضایل خود می افزاییم.
ِهم،  در این باره امام علی   فرمود: و اجَعلنا ِمَن اّلذین َعَرفوا أنُفَسُهم، و أیَقنوا بُِمستََقرِّ

فکانَت أعماُرُهم فی طاَعِتکَ تَفنی2

ما را از کسانی قرار ده که خود را شناختند و به قرارگاه خویش یقین یافتند و از این رو 
عمرشان در راه طاعت تو می گذشت.

اصول  عمیق  فهم  در  ویژه ای  نقش  خودشناسی  اعتقادات:  صحیح  شناخت   3
و  انسان  در  تعمق  بدون  ایمانی،  مباحث  از  بسیاری  که  گونه ای  به  دارد،  دینی  اعتقادات 
حقیقت آن فهم پذیر نمی باشد. به عنوان مثال؛ معاد که از مهم ترین مباحث اعتقادی اسالمی 

است بدون شناخت انسان ممکن نیست3.

1ــ غررالحکم، کالم شماره 8730
2ــ بحاراالنوار، ج 19، ص 128، ح 94

3ــ معاد در جهان بینی اسالمی به زبان ساده به این معناست که انسان با مرگ نابود نمی شود، بلکه از این دنیا و سرا به دنیا و 
سرایی دیگر منتقل می شود که آخرت نام دارد. بر این اساس، موضوع اصلی بحث معاد، حقیقت انسان است و اگر قرار باشد به 

فهم عمیقی از معاد دست پیدا کنیم، الزم است ابتدا انسان را بشناسیم.
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 آفرینش انسان
گام نخستین برای درک حقیقت وجود خویش، آشنایی با چگونگی آفرینش انسان است. 
آغاز آفرینش انسان از خاک بوده است، بدین ترتیب که ابتدا خداوند از خاک، پیکر آدم را 
آفریده و پس از طی مراحل خلقت جسمانی، به او روح و جان بخشیده است، آنگاه با آفرینش 
 همسرش »حّوا« ادامٔه خلقت نسل آدم را از راه ازدواج و تولد قرار داد؛ این حقایق را در

 آیات متعددی از قرآن می توان یافت:
او )خداوند( همان کسی است که هرچه را آفرید نیکو آفرید؛ و آفرینش انسان 

را از گل آغاز کرد،
سپس نسل او را از عصاره ای از آب ناچیز و بی قدر قرار داد،

سپس ]اندام[ او را موزون ساخت و از روح خویش در وی دمید1.
با دمیده شدن روح به جسم آدم، مرحله ای دیگر از آفرینش بشر آغاز گردید که موجب 
حیات و زندگی او شد و از سایر جانداران متمایز گشت و دارای قابلیت هایی شد که سزاوار 

سجده و تکریم فرشتگان قرار گرفت؛ قرآن این حقیقت را چنین بیان می کند:
 ِاذ قاَل َربُّکَ لِلَمالئِکَةِ ِاّنی خالٌِق بََشًرا ِمن طیٍن،

یُتهو َو َنَفخُت فیِه ِمن روحی، َفَقعوا لَهو ساِجدیَن.2 َفِاذا َسوَّ
آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشری از گل خواهم آفرید،

دمیدم،  آن  در  خویش  روح  از  و  کردم  درست  ]کامالً  [  را  او  چون  پس 
سجده کنان برای او ]به خاک[ بیفتید3.

١ـ ر.ک. سجده، ٧ تا 9 
٢ـ ص، ٧١ و ٧٢ 

3ــ شایسته است دقت کنیم که منظور از عبارت »از روح خودم در او دمیدم« این نیست که خداوند قسمتی از وجود خود را در 
کالبد آدمی قرار داده است، بلکه منظور آن است که خداوند مخلوقی شریف و ممتاز به نام روح انسانی را آفرید و بین آن و جسم، 
ارتباطی عمیق برقرار کرد و از آنجا که این موجود بسیار با ارزش و توانمند بود، آن را به خود نسبت داد تا ارزش آن روشن شود، 
همان طور که دربارٔه کعبه فرمود »بیتی« )خانٔه من  ( زیرا بدیهی است که خداوند جسم نیست تا خانه داشته باشد، اما این گونه تعبیر 

کردن و نسبت دادن برای بیان عظمت است. 
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سپس خداوند، چگونگی آفرینش نسل آدم را بیان می کند و روشن می سازد که پس از تکمیل 
مراحل خلقت جسم در رحم مادر، مرحله ای دیگر از آفرینش که همان دمیده شدن روح است 
آغاز می شود تا خلقت ما کامل شود. از این رو، خداوند خود را به عنوان بهترین آفریننده 

می ستاید؛ زیرا او خالق انسانی است که دارای قابلیت ها و توانمندی های بی نظیری است: 
َخلَقنَا  َمکیٍن،ثُمَّ  َقراٍر  ُنطَفًة فی  َجَعلناُه  ِمن طیٍن،ثُمَّ  ِمن ُساللَةٍ  اِلنساَن  َخلَقنَا   َولََقد 
النُّطَفَة َعلََقًة،َفَخلَقنَا الَعلََقَة ُمضَغًة،َفَخلَقنَا الُمضَغَة ِعظاًما،َفکََسونَا الِعظاَم لَحًما، ثُمَّ 

ُه َاحَسُن الخالِقیَن1 َانَشأناُه َخلًقا آَخَر،َفتَباَرکَ الّلٰ
به یقین ما انسان را از گل خالص آفریدیم، سپس او را نطفه ای در جایگاهی 
استوار قرار دادیم، آنگاه از آن نطفه، لختٔه خونی آفریدیم و از آن لختٔه خون، 
به  را  استخوان ها  و  آفریدیم  استخوان ها  پاره گوشت،  آن  از  و  پاره گوشتی 
است  بزرگ  پس  دادیم،  دیگر  آفرینشی  را  او  دیگر  بار  پوشانیدیم؛  گوشت 

خدایی که بهترین آفرینندگان است! 

١ــ مؤمنون، ١٤ ــ ١٢
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 حقیقت انسان: روح یا جسم؟!
با دقت در آیات مربوط به آفرینش انسان دریافتیم که آدمی موجودی است مرکب از جسم و روح؛ 

آیا دالیلی که بتواند روح را اثبات کند، ارائه شده است؟
 

دلیل اثبات و اصالت روح:
1 ثبات »من«: جسم ما با گذر زمان تغییر و تحول پیدا می کند، از ضعف و کوچکی 
به توانایی و بزرگی می رسد و سپس دوباره به ضعف و سستی می گراید، و همچنین گاهی به 
واسطٔه حوادث، عضوی از آن جدا شده و نابود می گردد، اما در تمام این مراحل یا اتفاقات، 
هرگز در »مِن« خود، تغییر و نقص و تحول، نمی بینیم و خویشتن خود را ثابت و غیرمتحول 
می یابیم و حتی به هنگام تغییر اخالق یا اندیشه و نظر نیز می گوییم نظِر »من« عوض شده یا 
اخالق »من« تغییر کرده است. این ثبات »من« در بین تمام این تغییرات جسم، گواه روشنی 
است که حقیقت و اصل آدمی چیزی فراتر از جسم است و در حقیقت همان روح اوست که 

از آن به »من« یاد می کنیم.
2 خواب و رؤیا:حتماً تاکنون به هنگام خواب، رؤیاهای فراوانی دیده اید که برخی از آنها 
آشفته و گنگ، و بعضی از آنها هم روشن و با محتوایی قابل درک و تعبیر بوده اند و حتی در 
برخی از این رؤیاها از اتفاقاتی که در آینده رخ می دهد مطلع شده اید یا با کسانی که از دنیا رفته اند، 

سخن گفته اید و آنها دربارهٔ اموری حرف زده اند که مدت ها پس از مرگ    شان رخ داده است.
به راستی حقیقت خواب و رؤیا چیست؟ چگونه ممکن است از حوادث آینده با خبرشد در 
حالی که جسم ما در رختخواب است و چشم و گوش ما چیزی نمی بیند و نمی شنود.چگونه 
ممکن است با مردگان ارتباط برقرار کرد در حالی که اگر انسان فقط همین جسم باشد و آن هم 
در خاک پوسیده باشد، هیچ گونه ارتباطی، ممکن و معقول نیست! چطور ممکن است مردگان 

از جریانات زمان ما و یا آینده، مطلع باشند؟!
با دقت در رؤیاهایی که می بینیم،  ما  این است که  این سؤاالت  پاسخ روشن و مختصر 
می فهمیم که ما حقیقتی غیر از این جسم هستیم و بخش مهمی از توانایی ما مرتبط با همان 
به  و حتی  کند  پیدا  ارتباط  دیگر  عوالم  با  می تواند  وقتی خوابیم  که  است  غیرجسمانی  بُعد 
سرزمین های دیگر برود و از آینده نیز به شکل واضح یا تمثیلی اطالع پیدا کند و با ارواح سایر 

انسان ها و حتی مردگان تماس پیدا کند.  
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  تالش 

به کمک دبیر محترم، نمونه ای از یک رؤیای دقیق که در قرآن بیان شده است را بیابید 
و بررسی کنید.

3 مسئولیت اعمال و رفتار: از نظر تمام انسان ها و تمام ادیان و مذاهب، هر کسی در 
برابر اعمال و رفتار خود مسئول است و سزاوار پاداش یا کیفر می باشد، حتی اگر سالیان 
درازی از آن گذشته و جسم او تغییرات زیاد کرده باشد؛ این نیز نشان آن است که مسئولیت 
رفتارهای آدمی متوجه جسم او نیست بلکه بر عهدٔه جان )روح( اوست، و همین کافی است 

تا روشن کند که حقیقت آدمی روح است و نه جسم!

  تالش 

با کمک دبیر محترم یک دلیل دیگر برای اثبات روح برشمرید و دربارٔه آن گفت وگو 
کنید.

 رابطۀ جسم و روح
اکنون که دانستیم در میان دو بُعد جسم و روح انسان، روح اصالت دارد، تبیین رابطٔه آن 

دو روشن می گردد.
روح آدمی، حقیقت و اصل وجود اوست و جسم آدمی با تمام ارزش و اهمیتی که دارد 
نقش ابزار و واسطٔه اجرای خواسته های روح را دارد و درواقع روح ما مالک جسم ماست. 
کافی است تا نگاهی دوباره به خود بیندازید تا ببینید که این ما هستیم که از بدن خود برای 
رسیدن به اهداف و مقاصد خود بهره می بریم و آن را به خدمت می گیریم؛ مثالً وقتی به دنبال 
نام آوری در عرصٔه ورزش هستیم یا در پی کسب مقامات علمی و اجتماعی هستیم، جسم 
خود را به زحمت و رنج می اندازیم تا به خواستٔه خود برسیم و همواره برای اهداف بزرگ 
حاضر  مهم  مقاصد  برخی  تحقق  پی  در  حتی  یا  و  می پذیریم  را  جسمانی  رنج های  خویش 
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  تعمیق یادگیری 

1 چرا توجه به حقیقت انسان بر هر دانشی مقدم است؟
2 انسان ها بیشتر به بُعد جسمی خود توجه نشان می دهند یا بعد روحی؟ به نظر شما علت   

آن چیست؟ آیا این انتخاب درست است؟
3 آیٔه » َاَولَم َیـَراِلنساُن َاّنا َخلَقنٰاُه ِمن ُنطَفةٍ، َفِاذا ُهَو َخصیٌم مبیٌن«  

به  ناگاه وی ستیزه جویی  آفریده ایم پس  نطفه ای  از  را  او  ما  که  ندانسته است  آدمی  مگر 
آشکار شده است. )یٰس/77(؛ با کدام بخش از درس ارتباط دارد؟ چگونه؟

4 آیا با انکار وجود روح می توان کسی را به دلیل گناه سال های قبل محکوم کرد؟ چرا؟
5 چگونه از شناخت خود می توان به شناخت خدا رسید؟

6 دالیل اثبات روح کدام است؟
7 رابطٔه روح و جسم ما چگونه است؟
8 مشاهدهٔ رؤیا، نشانه و گواه چیست؟

می شویم صدمات سنگین به بدن مان را بپذیریم؛ این نمونه ها گواه آن است که در واقع جسم به 
منزلٔه ابزاری برای روح ما است و اصل وجود انسان، همان روح اوست که از بدنش در راه 

خواسته های خود بهره می برد.
البته الزم است این ابزار بسیار مهم را سالمت و محفوظ نگه داریم تا بتوانیم به خواسته های 

صحیح خود، جامٔه عمل بپوشانیم.
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  تحقیق کنید 

علوم  شاخه های  سایر  و  اخالق  تاریخ،  سیاسی،  علوم  جامعه شناسی،  روان شناسی، 
انسانی، هریک از منظری خاص به انسان و روابط و رفتارهای او می پردازند. شناخت 

حقیقت انسان چگونه می تواند به این علوم کمک نماید؟

  هم اندیشی 

1  با كمک دبیر محترم، آیه یا روایتی دیگر كه اهمیت و تقدم خودشناسی را نشان   
بدهد، بیابید و در مورد آن گفت وگو كنید.

2  خداوند در بیان مراحل خلقت انسان می فرماید »نَـَفخُت فیه من روحی« از روح   
خود در او دمیدم. آیا این جمله به این معنی است که خداوند قسمتی از وجود خود را 

در کالبد آدمی قرار داده است؟
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درس دوم

توانمندی های انسان

 بعد از آنکه در درس پیشین آموختیم انسان موجودی مرکب از جسم و 
جان است و حقیقت ما، بدن و جسم مادی نیست و این جان و روح ما 
است که واقعیت ما را تشکیل می دهد، اکنون الزم است بدانیم که چگونه 
می توانیم به شناخت خود و جهان پیرامون خویش دست یابیم و خداوند 
ما  اختیار  معرفت در  و  برای شناخت  را  نیروهایی  و  ابزارها  حکیم چه 

قرار داده است.

https://www.roshd.ir/110227-2
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1. حواس
چیزهایی  آنها  اکثر  که  درمی یابیم  می کنیم،  توجه  خود  کودکی  دوران  خاطرات  به  وقتی 
هستند که در آن روزها دیده یا شنیده ایم، یا لمس کرده و چشیده و بوییده ایم؛ به این ترتیب 
ما  پنجگانه  حواس  جهان،  و  خویش  درک  برای  ما  توانمندی  اولین  که  می شویم  متوجه 
می باشد. ادراکات حواس پنجگانه، اساس دانش بشر است که به آن »شناخت حسی« گفته 
می شود. دامنٔه دانش محسوس به قدری گسترده است که تمام علوم تجربی را دربرمی گیرد؛ 
ما کوچک ترین موجودات تا بزرگ ترین آنها را در دنیا از این راه می شناسیم؛ بدین جهت 

است که شناخت حسی، فراگیرترین نوع شناخت برای بشر است.
و  بی نظیر  نعمت  این  از  صحیح  بهره برداری  با  تا  است  خواسته  ما  از  حکیم  خداوند 

به کارگیری آن در جهت آشنایی هرچه بیشتر با نشانه های او، قدردان لطف او باشیم: 
هاتِکُم ل تَعلَموَن َشیًئا، ُه َاخَرَجکُم ِمن ُبطوِن ُامَّ  وَ الّلٰ

مَع َو الَبصاَر َو الَفئَِدَة، لََعلَّکُم تَشکُرون.1 َو َجَعَل لَکُُم السَّ
خدا شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد، در حالی که هیچ نمی دانستید،

] این  و[ شکر  ]دانا شوید  مگر  تا  کرد  عطا  قلب  و  و چشم  به شما گوش  و 
نعمت ها را[ به جای آورید.

اگرچه محرومیت از هریک از حواس پنج گانه، ما را از شناخت بخش عظیمی از معلومات 
دراین جهان بازمی دارد، اما استفاده از این ابزار و شناخت موجودات مختلف و آثار آنها، 
بدون آنکه به آفرینندٔه ایشان و هدف آفرینش آنها توجه شود نیز باعث جهل و محرومیتی است 
که ما را سزاوار سرزنش می کند زیرا چه جهالتی از این باالتر که نشانه را در یابیم، اما از خالق 

آن غفلت کنیم. کتاب خدا، این واقعیت تلخ را این گونه بیان می کند:  
... َو لَُهم َاعُیٌن ل ُیبِصروَن بِها، َو لَُهم آذاٌن ل َیسَمعوَن بِها، ُاوٰلئَِک کَالَنعاِم، بَل 

،ُاوٰلئَِک ُهُم الغاِفلوَن.2 ُهم َاَضلُّ

1ــ نحل، 78
٢ــ اعراف، 179
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آنها چشمانی دارند که با آن نمی بینند؛و گوش هایی که با آنها نمی شنوند؛آنها 
همچون چهارپایان اند؛ بلکه گمراه تر!اینان همان غافالنند! ]چرا که با داشتن 

همه گونه امکانات هدایت، باز هم گمراه اند[.

 2.عقل
حیوانات، مانند ما آدمیان حرکت می کنند، غذا می خورند و از حواِس ظاهری برخوردار 
انسان  ولی  نیستند،  آن  تغییر  به  قادر  هرگز  و  می باشد  ثابت  آنها  زندگی  شکل  اما  هستند، 
موجودی دانش ساز و تمدن  آفرین است، او می تواند به شکل های مختلف لباس تهیه کند، 
خانه بسازد، وسایل نقلیه و ارتباطی اختراع کند و شیوه های متفاوتی در زندگی داشته باشد؛ 
به راستی چگونه انسان دارای چنین قدرتی است و کدام توانمندی در او باعث این قابلیت 

شده است؟!

قدرت تعّقل و اندیشه عامل این تفاوت و توانمندی است؛ خداوند حکیم ما انسان ها را 
بتوانیم  بزرگ  نعمت  این  به واسطٔه  تا  آفریده است  تفّکر  توانایی  دارای  و  موجوداتی عاقل 

خوب و بد و صحیح و غلط را از هم تشخیص دهیم.
واژٔه » عقل« از کلمٔه » ِعقال« گرفته شده است، عقال به ریسمانی گفته می شود که به وسیلٔه 
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با  نیز  او را کنترل می کنند؛ عقل  این گونه  و  برنخیزد  از جای  تا  آن زانوی شتر را می بندند 
 تشخیص خیر از شر، پای هوی و هوس آدمی را می بندد و به او کمک می کند با کنترل غضب و
شهوت و خیاالت، رفتار، گفتار و افکار خود را مهار نماید و از سرکشی آنها جلوگیری کند.
ما با نیروی عقل می توانیم از معلول به علت پی ببریم و از کنار هم نهادن امور جزئی به 
نتیجٔه کلی برسیم و با دقت و تجزیه و تحلیل آنچه با حواس ظاهری خود به دست می آوریم، 
به نوِع برتری از آگاهی که »شناخت عقلی« نام دارد، دست یابیم و به این صورت بر حیوانات 

برتری یابیم.
تکریم  را  ما  وسیله  بدان  خداوند  که  است  قابلیت هایی  اساسی ترین  و  مهم ترین  از  عقل 
نموده و بزرگ داشته است؛ زیرا  به وسیلٔه عقل، هم حقایقی را درک می کنیم که هیچ یک 
از موجودات قادر به درک آن نیستند و صحیح و غلط آرا و نظرات و استدالل ها و زشت و 
زیبای رفتارها را درمی یابیم و هم با حکِم آن، کاری را انجام داده یا از کاری منع می شویم؛ 
یعنی عقل ما، هم نظر می دهد و هم دستور؛ بنابراین چون درک می کند و نظر می دهد از آن 
به »عقل نظری« و چون سود و زیان را می سنجد و دستور می دهد، از آن به »عقل عملی« 

تعبیر می شود.
ویژه ای  تأکید  آن  از  بهره گیری  و  بزرگ  نعمت  این  جایگاه  بر  معصومین  و  کریم  قرآن 

داشته اند:
م آیاتِهٰ لََعلَّکُم تَعِقلوَن.1 ـُ ُن الّلُٰه لَک کَذلِکَ ُیبَِیّ

این چنین خداوند آیات خود را برای شما شرح می دهد؛ شاید اندیشه کنید.
مُّ الُبکُم الَّذیَن ل َیعِقلوَن.2 واِبّ ِعنَد الّلِٰه الصُّ ِانَّ َشرَّ الدَّ

بدترین جنبندگان نزد خدا، افراد کر و اللی هستند که اندیشه نمی کنند.

1ــ بقره، 242 
2ــ انفال، 22 
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امام صادق  می فرمایند: 
حماُن،  َو اکُتِسَب بِِه الِجناُن.1 َالَعقُل ما ُعِبَد بِِه الرَّ

عقل، ) آن ( چیزی است که به وسیلٔه آن، خدا پرستش شود و بهشت به دست 
آید.

اکنون با دقت در این آیات و روایات می توانیم نتایج زیر را به دست آوریم:
1 انسانیت ما، در گرو به کارگیری عقل و حق شنوی و حق گویی است.

2  راه بهره برداری از آیات الهی، تعقل و تفکر است و نزول قرآن برای آن است که دربارٔه 
آن بیندیشیم.

3  رسیدن به بهشت الهی در نتیجٔه عبادت خداوند ممکن است، و عبادت پروردگار ثمرٔه 
شناخت او می باشد و این شناخت کار عقل است.

 3. قلب
ما در وجود خود یک مرکز بسیار توانمند دیگر برای درک و احساس داریم و به وسیلٔه آن 
می توانیم چیزهایی را درک کنیم که با حواس ظاهری و عقل اندیشه ورز نمی توانیم دریابیم؛ 
این مرکز نیرومند، قلب می باشد و شناختی که به وسیلٔه آن حاصل می شود، »شناخت قلبی« 
یا »شناخت باطنی« نام دارد؛ جنس شناخت قلبی، به مانند شناخت عقلی، استداللی نیست و 

همچنین به مانند شناخت حسی از طریق حواس پنج گانه به دست نمی آید.
ابزار  یک  قرآن  دیدگاه  از  قلب  می گوید:  قلبی  شناخت  و  قلب  درباره  مطهری  شهید 
شناخت نیز به حساب می آید، اساساً مخاطب بخش عمده ای از پیام قرآن دل انسان است، 
یارای شنیدن آن  به شنیدن آن است و هیچ گوش دیگری را  تنها گوش دل قادر  پیامی که 
نیست ... )قرآن آنجا که از وحی سخن می گوید هیچ سخنی از عقل به میان نمی آورد، بلکه 
تنها سروکارش با قلب پیامبر است(؛ معنای این سخن این است که قرآن به نیروی عقل و 
به حالتی رسیده  پیامبر بود که  بلکه این قلب  پیامبر حاصل نشده،  با استدالل عقالنی برای 

1ــ اصول کافی، ج 1 ص 11 
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غیرقابل تصور برای ما، و در آن حالت، استعداد درک و شهود آن حقایق متعالی را پیدا کرده 
است. از این رو، در قرآن فراوان به مسائلی از قبیل تزکیه نفس و روشنایی قلب و صفای 

دل برمی خوریم.1
قلب آدمی مهم ترین بخش وجود اوست که می تواند در سایٔه طهارت از زشتی های اخالقی، 
اعتقادی و رفتاری، به قدری شایستگی پیدا کند که مورد توجه خاص خداوند قرار گیرد و از 

طریق این اتصال باطنی، معارف و حقایقی را از پروردگار جهان دریافت کند:
ِان تَتَّقوا الّلَه َیْجَعل لَکُم ُفرقانًا

اگر از خدا پروا کنید برای شما ]بینایی و بصیرتی ویژه[ برای تشخیص حق از 
باطل قرار می دهد2.

 این حقایق گاهی »وحی« نام دارند که پیام ویژٔه خداوند است بر قلب پیامبران الهی، که 
گاهی واسطٔه انتقال آن فرشتگان هستند، و گاهی »الهام« نام دارند که موجب هدایت و رشد 

خاص برای انسانی است که به او الهام شده است. 
لَهو َعلىٰ  َقلِبَک بِِاذِن الّلِٰه.3  َفِانَّهو نَزَّ

همانا جبرئیل، قرآن را بر قلبت به اذن خدا نازل کرده است.
1ــ مجموعه آثار شهید مطهری، ج 26، ص 70 

٢ــ انفال، 29 
3ــ بقره، 97 
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  تعمیق یادگیری  

1 بیشترین شناخت انسان از چه طریقی حاصل می شود عقلی، قلبی یا حّسی؟ چرا؟
2 چگونه می توان دانش محسوس را به کمال رساند؟

3 آیا در آینده شاهد تمدن ساز بودن حیوانات خواهیم بود؟
4 چرا به نیروی اندیشه و تشخیص، عقل گفته می شود؟

5  تفاوت شناخت قلبی با شناخت عقلی و حسی چیست؟

 هم اندیشی

با  انسان«  بودن  »مسئول  و  اختیار«  و  »اراده  و  اندیشه«  »قدرت  رابطٔه  1  پیرامون 
یکدیگر گفت وگو کنید.

2  شناخت عقلی، مربوط به کدام بُعد از وجود انسان است؟

  تحقیق کنید 

1  به کمک دبیر محترم و با مراجعه به قرآن کریم و احادیث، دو نمونٔه دیگر از آثار عقل 
در زندگی انسان را بیابید.

2  دربارٔه رابطٔه شناخت حسی و عقلی، با یکدیگر تحقیق کنید و نتیجٔه آن را در کالس 
مطرح نمایید.
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درس سوم

سرشت آدمی

و  عقل  یعنی حس،  مختلف شناخت،  ابزارهای  با  پیشین  در درس 
قلب آشنا شدیم که هر یک به نحوی ما را با خود و جهان آشنا می کنند. 
اکنون جا دارد تا بیشتر با ذات و اصل خود آشنا شویم و حقایق وجود 
با  این درس  در  بدین جهت  بشناسیم؛  بهتر  را  و سرشت خویش  خود 

فطرت آشنا می شویم.

https://www.roshd.ir/110227-3
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 واژه ای پرمحتوا
قرآن کریم از واژٔه »فطرت«، که به معنای آفرینش خاص و بدون سابقه است و همچنین 
از هم خانواده های آن مانند »فاِطر« به معنی »خاِلق« و »فَطََر« به معنی »آفرید« و »خلق کرد«، 
چندین بار استفاده کرده است و بدین وسیله گوشزد نموده است که خداوند خالقی »نوآور« 
است و در آفرینش موجودات الگوبرداری از چیزی نکرده و نمی کند؛ چرا که ابداع )نوآوری( 
در مفهوم این واژه، نهفته و مورد نظر است. این موضوع در آیات متعددی تأکید شده است:

ماواِت َو اَلرِض الَّذی َفَطَرُهنَّ ؛1 قاَل َبل َربُُّکم َربُّ السَّ
]ابراهیم[ پاسخ داد که خدای شما همان خدایی است که آفرینندٔه آسمان ها و 

زمین است.
نکتٔه دیگری که در معنای فطرت نهفته است، این است که در واژٔه فطرت، عالوه بر معنای 
ابداع و نوآوری، معنای »نوع خاص« نیز نهفته است؛ یعنی نوع خاصی از آفرینش. وقتی 

خداوند در قرآن می فرماید:
ِه الَّتی َفطََر الّناَس َعلَیها« منظور آن است که انسان به گونه ای خاص آفریده  »ِفطَرَة الّلٰٰ
تعابیر  در  گاه  که  سرشتی  است،  ویژه ای  سرشت  دارای  انسان  دیگر،  تعبیر  به  است.  شده 
امروزی از آن به »ویژگی های مشترک انسان ها« یاد می شود.فطرت انسان یعنی ویژگی هایی 

در اصل خلقت و آفرینش او.2

 سرشت ویژۀ انسان
1 هر نوعی از موجودات دارای خصوصیات و صفاتی هستند که در ذات آنها ریشه 
دارد و بدون آن ویژگی ها، دیگر همان موجود نخواهند بود؛ مثالً درنده خویی برای شیر و ببر 
و گرگ، گزندگی برای مار و عقرب و رام شوندگی برای اسب و گاو و شتر است. بنابراین، 
چنین صفاتی از ذات و سرشت یعنی چگونگی خلقت آنها برمی خیزد. انسان نیز به عنوان 
انسان  دیگر  آنها  بدون  که  و گرایش های مشترکی است  دارای صفات  زنده  برترین موجود 

نیست و تنها ظاهری شبیه آدمی دارد و نام بشر به طور کامل بر او صدق نمی کند.

ممکن  اندیشیده اید؟  همنوعانتان  سایر  با  خود  مشترک  ویژگی های  به  تابه حال  شما  آیا 
1ــ انبیاء، 56 

2ــ شهید مطهری، مجموعه آثار، ج3، صص 457ــ455
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به غذا، آب، خواب و  نیاز  به نمونه هایی همچون  بیان این ویژگی ها  است برخی از شما در 
نیز... اشاره کنند. اما اینها، ویژگی های خاص انسان نیست. بلکه انسان در این ویژگی ها 
با حیوانات مشترک است. به این ویژگی ها که منشأ آن »جسم« ما است و در آن با حیوانات 
مشترکیم، »غریزه« گفته می شود. اما بخش مهم دیگری از ویژگی های مشترک ما انسان ها، 
مربوط به روح و جان ما است، مانند حقیقت خواهی یعنی میل به کشف مجهوالت، حق طلبی 
و عدالت خواهی، حس سپاسگزاری یعنی نیکی را با نیکی پاسخ گفتن، تنفر از ظلم و ستم 
و  ...؛ این خصلت های همگانی که ریشه در جان و سرشت آدمی دارد و به خلقت خاص 

انسانی برمی گردد را »صفات فطری« می نامند. قرآن این حقیقت را این چنین بیان می کند:
َفاَلَهَمها ُفجوَرها َو تَقواها1 

پس ]خداوند[ شر و خیرش را به او الهام کرده است. 
بر این اساس تفاوت ویژگی های فطری با ویژگی های غریزی این است که غریزه در حدود 
را مسائل  آنها  ما  که  مربوط می شود  به مسائلی  ویژگی های فطری  ولی  مادی است  مسائل 

خاص انسانی )ماوراء حیوانی( می دانیم.
حال اگر کسی همنوعان خود را دوست نداشته باشد و از عدالت، گریزان و از اخالق نیک، 

متنفر باشد می توان انسان نامید؟ هرگز! زیرا انسانیت یعنی همین خصلت های زیبا!

آدمیتتـن آدمـی شـریف است به جـان آدمـیت نشان  زیباست  لباس  همین  نه 
آدمیت2اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی میـان  و  دیوار  نقش  میـان  چه 

بنابراین اگر کسی برخالف آفرینش خود، از صفات نیک و ذاتی خود روی گردان شود، 
انسانیت خود را پایمال می کند و ارزش خویش را از بین می برد، آن گونه که خالق توانا و 

حکیم دربارٔه آنها می فرماید: 
َام تَحَسُب َانَّ َاکثََرُهم َیسَمعوَن َاو َیعِقلوَن

ِان ُهم ِاّل کَاَلنعاِم، بَل ُهم َاَضلُّ َسبیاًل؛3
آیا پنداری که اکثر این کافران حرفی می شنوند یا فکر و تعقلی دارند؟

اینان مانند چهارپایان اند، بلکه )نادان تر و( گمراه ترند.
1ــ شمس، ٨

2ــ سعدی، غزلیات
3ــ فرقان، 44
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 ویژگی های امور فطری
امور فطری دارای چهار ویژگی است:

  اول آنکه، همگانی است و در تمام انسان ها یافت می شود و محدود به هیچ زمان و ملت 
یا امت خاصی نیست، مانند محبت مادر و فرزند به یکدیگر.

 دوم آنکه، نیازمند آموزش و تعلیم یعنی اکتساب نیست و از نهاد آدمی برمی خیزد.
  سوم آنکه، مربوط به حقیقت ما یعنی جان و روح آدمی است و معنوی تلقی می شود نه 

مادی! 
 چهارم آنکه، قابل دگرگونی و تغییر نیست، اگر چه قابل غفلت و کم توجهی هست.

 خداگرایی فطری 
انسان کشش و گرایش فطری به سوی خدا دارد یعنی شوق و تمنایی در درون او هست 
که می خواهد به خضوع و تسلیم و پرستش در برابر او بپردازد. این میل و گرایش فطری، 
در طول  آن  استمرار  رفتار،  بودن یک  فطری  از دالیل  می شود.  نامیده  فطری  خداگرایی 
تاریخ است زیرا امور فطری چون همیشه همراه و همزاد انسان هستند هرگز از بین نمی روند.

 خداشناسی فطری 
و  که خودبه خود  انسان چنان است  یعنی سرشت  دارد.  از خدا  انسان شناخت فطری 
به طور ناآموخته، جانش با خدا آشناست. ممکن است این شناخت فطری مورد غفلت واقع 

شود اما در هر حال همراه انسان است.

حقیقت ما براساس آشنایی با خداوند که خالق هستی است، آفریده شده است.
این شناخت دارای همان ویژگی های چهارگانٔه امور فطری است.

آیا تاکنون درگیر یک حادثٔه سخت و شرایط دشوار و خطرناک شده اید؟ در چنین حاالتی 
که هیچ کس نمی تواند به انسان کمک کند، چه کسی را از اعماق وجود صدا می زنیم و به 
کمک فرامی خوانیم؟! آری، ما در لحظات سخت زندگی، همان آفرینندٔه خود یعنی خدای 
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توانا را صدا می زنیم و به کمک می طلبیم: به راستی چرا چنین می کنیم و چه کسی این کار 
را به ما آموخته است؟!

ـٰـُهم ِإلَی البَرِّ ِاَذاهُم یُشِرکوَن1. ا نَجَّ اللَّه ُمخِلِصیَن لَُه الّدِیَن فَلََمَّ ِفی الُفلِك َدَعُوا ْ َذا َرِکبُوا ْ فَاِ
]مشرکان[ زمانی که در کشتی سوار می شوند ]و در وسط دریا امواج خطرناک آنها را 
محاصره می کند[ خدا را در حالی که ایمان و عبادت را برای او خالص می کنند، می خوانند 

و چون به سوی خشکی نجاتشان می دهد به ناگاه شرک می ورزند.

 
این فریاد از نهاد ما و از فطرت و سرشت ما برمی خیزد و یادآور می شود که ما از اعماق 
او  به  و  می دانیم  توانا  کاری  هر  بر  را  او  و  می جوییم  و  می شناسیم  را  وجودمان، خدایمان 
امیدواریم، اما متأسفانه وقتی ما را به ساحل امن و آرامش می رساند، فراموشش می کنیم، 

زیرا توجه به زیبایی و فریب های دنیا، پردهٔ غفلت را در برابر چشم دلمان می آویزد.
امیر مؤمنان، علی  مأموریت پیامبران الهی را زدودن پرده های غفلت از مقابل فطرت 

انسانی معرفی می نمایند: 
َفبََعَث فیِهم ُرُسلَهو َو واتََر ِالَیِهم َانبیاَئهو لَِیستأدوُهم میثاَق ِفطَرتِهی .... َو ُیثیروا 

لَُهم َدفائَِن الُعقوِل؛2

١ــ عنکبوت، ٦٥ 
2ــ نهج البالغه، خطبه 1
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خداوند، رسوالن خود را به سوی انسان ها فرستاد و انبیای خود را یکی پس 
از دیگری مأموریت داد تا وفای به پیمان فطرت را از آنها مطالبه کنند.....و 

گنجینه های خرد را در میان آنان برانگیزانند.
امام باقر  از رسول خدا  نقل فرمودند که:

َوَجلَّ خالُِقهو؛1 َه َعزَّ کُلُّ َمولوٍد یولَُد َعلَی الِفطَرةِ، َیعنی َالَمعِرَفةُ بِاَنَّ الّلٰ
هر کودکی براساس فطرت الهی به دنیا می آید، یعنی خداوند عزیز و بزرگ را 

به عنوان آفرینندٔه خود می شناسد.

  بیان خاطره 

اگر دربارٔه کمک خواهی از خداوند در سختی های شدید، تجربه ای دارید، بازگو کنید.

تاریخ زندگی بشر، از تاریخ پرستش خدا جدا نیست. مطالعه در اقوام و ملل در مناطق 
و  با وجود سالیق  و  با همه اختالفات فرهنگی  نشان می دهد که همه مردمان،  مختلف زمین 
گرایش های متفاوت، همه به سوی حقیقتی ماورایی خضوع و خشوع داشته و آن را می پرستند. 
این گرایش ممکن است در قالب الفاظ مختلف باشد اما همه در اعتقاد به یک حقیقت برتر 

مشترک اند و این تنها به این دلیل است که در نهاد همگان فطرت خداجویی نهفته است.
این حقیقت منجر می شود و ما شناخت  به شناخت  نیرومند است که  این گرایش چنان 

فطری از خدا را نیز در درونمان احساس می کنیم.

1ــ بحاراالنوار، ج3، ص 278
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 هماهنگی دین و فطرت
دین زمانی می تواند هدایت کننده و سعادت ساز باشد که با گرایش ها و شناخت های فطری 
یعنی اساس خلقت بشر هماهنگ و همسو باشد و با آن تعارضی نداشته باشد تا به این گونه، 
هم راه هدایت آسان شود و هم از تضاد و دوگانگی بین دین و فطرت، جلوگیری به عمل آید.
دین اسالم با این گرایش ها و شناخت های فطری همسو و هم جهت است. به همین دلیل 
است که رنگ کهنگی بر سیمای آن نمی نشیند و گذشت زمان از ارزش و اعتبار آن نمی کاهد؛ 
زیرا کهنگی در موضوعاتی پیش می آید که خواسته فطری انسان نباشد. قانون ها یا آداب و 
رسومی که در جامعه های گوناگون به وجود می آیند، درصورتی که برخاسته از سرشت انسان 
نباشند؛ با گذشت زمان به دست فراموشی سپرده می شوند اما قانون هایی که از فطرت انسان 

بجوشند، و پاسخگوی نیازهای فطری او باشند، هرگز با گذشت زمان کهنه نمی شوند.
قرآن کریم، حقایقی مهم را در این باره بیان می دارد که با دقت در این آیٔه شریفه، با برخی 

از آنها آشنا می شویم:

ِه،  الّلٰ لَِخلِق  تَبدیَل  ل  َعلَیها،  َفطَرَ  الّناَس  الّلٰهِ  الَّتی   ِفطَرَة  َحنیًفا  لِلّدیِن  َوجَهَک  َفاَِقم 
ُم َو ٰلِکنَّ َاکثََر الّناِس ل َیعلَموَن؛1 ذٰلَِک الّدیُن الَقِیّ

پس روی خود را با گرایش تمام به حق، به سوی این دین کن، با همان سرشتی 
که خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خدای، تغییرپذیر نیست. این 

است همان دین پایدار، ولی بیشتر مردم نمی دانند.

1  دین الهی همان آیین فطرت است، یعنی منطبق با سرشت آدمی و گرایش های فطری 
ما است.

2 شناخت ها و گرایش های فطری ما آدمیان تغییرناپذیر است؛ یعنی این گونه نیست که 
انسان ها در یک برهه ای از تاریخ گرایش فطری خاصی داشته باشند و در برهه ای 
دیگر گرایشات دیگری بیابند. بنابراین، دین منطبق با فطرت نیز تغییرناپذیر است؛ پس 

1ــ روم، 30
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آنچه که در آیین پیامبران الهی با یکدیگر متفاوت است، صرفاً برخی از احکام شرعی 
است که به خاطر شرایط زمان و مکان تفاوت پیدا کرده است، وگرنه آیین تمام انبیای 
الهی، اسالم است، یعنی تسلیم در برابر فرامین الهی که کامالً مطابق فطرت و خلقت 

بشر است.
3  دین الهی، استوار و کامل است، زیرا براساس همان فطرت و سرشت کامل و استوار 

آدمی است.
پایبند  آیین هایی  به  کورکورانه  پیروی  و  غفلت  دلیل  به  مردمان  از  بسیاری  4  متأسفانه 
هستند که با سرشت بشر هماهنگ نیست و از این رو، نه به هدایت و سعادت می رسند 

و نه از گزند تعارض و دوگانگی فطرت و آیین خودشان محفوظ می مانند.

 تعمیق یادگیری 

1  مهم ترین نکاتی که واژٔه »فطرت« را از »خلقت« متمایز می کند چیست؟
2 تفاوت صفات غریزی و فطری در چیست؟

3 ویژگی های خصایص فطری کدام اند؟
4 چرا دین الهی، تغییرناپذیر است؟

5 چرا باید دین الهی، منطبق با فطرت باشد؟
6 خداجویی فطری است. یعنی چه؟

دارد؟  بیشتری  ارتباط  درس  از  بخش  کدام  با  ِکٌّر«  ُمَذَ َانَت  َّما  ِان »فََذِکّر،  مبارکٔه  7  آیٔه 
چگونه؟
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 هم اندیشی 

1   با مراجعه به قرآن کریم یک نمونٔه دیگر از آیاتی را بیابید که دربارٔه نوآور بودن و 
بدیع بودن خلقت خداوند سخن گفته است و پیرامون آن مورد گفت وگو کنید.

2   اگر خداجویی و خداگرایی ریشه در فطرت انسان دارد، پس چرا گروهی خداپرست 
نیستند؟

  تحقیق 

شما در درس با برخی از ویژگی های فطری آشنا شدید. با مطالعه و بررسی منابع، برخی 
دیگر از ویژگی های فطری را ارائه دهید.
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  درس چهارم

 منزلت انسان 

شده  ناراحت  خودتان،  به  دیگران  بی مهری  از  تاکنون  است  ممکن 
باشید! اّما آیا دلیل این احساس ناخوشایند را می دانید؟

مسلماً بسیار هم اتفاق افتاده که مورد تقدیر و تمجید واقع شده اید و 
احساسی خوشایند پیدا کرده اید! آیا دلیل این حس زیبا را می شناسید؟

همواره تمجیدها و توهین ها، احساسات خاصی در ما ایجاد می کنند؛ 
و این نیست مگر به خاطر آنکه ما برای خود ارزش قائلیم؛ به راستی مگر 
ما دارای چه ارزشی هستیم که این قدر حفظ آن برایمان مهم است؟ و 

مهم تر آنکه اساساً ارزش ما به چه چیزی است؟!

٣6
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 نظام ارزش ها
به اطراف خود نگاه کنید! آیا هر آنچه را می بینید نزد شما دارای اهمیت یکسان است؟ آیا 
یک  قطعه طال یا الماس با یک سنگریزه در نزد شما از ارزش و منزلت یکسان برخوردارند؟ 
بی تردید یک نظام ارزش گذاری در بین ما وجود دارد و به واسطٔه آن برای هر چیزی و هر 
کسی قدر و قیمتی قرار می دهیم تا بتوانیم رابطٔه خود را با آن براساس ارزشش تنظیم کنیم؛ 
براساس این نظام ارزشی، پدرومادر در نزد ما با انسان های دیگر برابر نیستند، همان طور که 
دانا و نادان، مؤمن و کافر، نیکوکار و بدکار، انسان و حیوان، و جاندار و بی جان، یکسان 

نیستند!
کمیابی، سودمندی، تقّدس، نو بودن، قدمت داشتن، زیبایی و مالک های مادی و معنوی 
مختلف دیگر، مالک های ارزش گذاری در بین ما است. برخی از این ارزش ها، اعتباری و 
قابل تغییر هستند، مانند سمت فرماندهی نظامی که وقتی دورٔه آن تمام شد دیگر فرد، منزلت  
اجرایی سابق را نخواهد داشت و یا به عنوان نمونه، پولی که از اعتبار ساقط می شود، ارزش 
گذشته را نخواهد داشت. برخی دیگر از این ارزش ها جایگاه ذاتی و حقیقی دارد که با تغییر 
شرایط ظاهری عوض نمی شود و همواره یکسان است، مانند انسانیت که صرف نظر از مرد یا 
زن بودن، فقیر یا غنی بودن، دارای یک ارزش واقعی است، یا مادر بودن که ربطی به رنگ، 

سن و ملیت ندارد و همیشه ارزشمند است.
ارزش گذاری  و  تقسیم بندی  را  آنها  ارزش حقیقی موجودات،  براساس  خداوند حکیم 

کرده و هرکدام را در جایگاه مناسب خود در نظام هستی قرار داده است.

 ارزش  انسان
در جمع تمام آفریده های خدای حکیم، ما آدمیان از جایگاه و ارزش ویژه ای برخورداریم، 
زیرا دارای ویژگی ها و قابلیت هایی هستیم که سایر مخلوقات از آن بهره مند نیستند و این گواه 
عظمت و ارزش خاص ما است. با مراجعه به کتاب الهی در می یابیم که پروردگار متعال با 
اعطای توانایی ها و امتیازات خاصی، ما را بسیار گرامی داشته و از سایر آفریده های خود 

ممتاز فرموده و کرامت بخشیده است1. 

١ــ ر.ک به سورٔه اسراء، ٧٠
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توان  بهره مندی از روزی های پاکیزه، برتری یافتن بر بسیاری از آفریده های الهی به خاطر 
دانش،  کسب  و  یادگیری  توانایی  اختیار،  و  اراده  داشتن  شناخت،  و  تفکر  و  عقل  قدرت 
دریافت دین و کتاب آسمانی و جانشینی خدا در زمین؛ از جملٔه اسباب و وسایل گوناگون 
تکریم خداوند مهربان نسبت به آدمیان است. ما می توانیم با استفادٔه درست از این مواهب و 

به کارگیری آنها در جهت رضایت خداوند، موفق به کسب نعمت های افزون تری نیز شویم.
در ادامه با برخی از نمونه های تکریم انسان توسط خداوند آشنا می شویم:

 1.تکامل نامحدود
حیوانات به دلیل نداشتن عقل و اختیار و تکلیف، نه توان تکامل دارند و نه از جایگاه 
پایین تر سقوط می کنند. چون حیوانات هرگز نمی توانند از سلطٔه  به  و منزلت حیوانی خود 
خواسته های غریزی خود دور شوند. فرشتگان نیز به دلیل نداشتن غضب و شهوت و توان 

گناه، از جایگاه خود باالتر و یا پایین تر نمی روند.
قرآن کریم می فرماید:

 َوما ِمّنا ِاّل لَهو َمقاٌم َمعلوٌم1
و هیچ  یک از ما ]فرشتگان[ نیست؛ مگر ]اینکه[ برای او ]مقام و[ مرتبه ای 

معین است.

1ــ صافات، 164
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یعنی هر یک از فرشتگان الهی مقامی معین و وظیفه ای مشخص دارد که به آن گمارده 
شده است و از خود استقالل ندارد1.

رسول خدا  نیز می فرماید:
 همانا خداوند متعال، مالئکه را آفرید و آنها را فقط عقل داد، و حیوانات 
را آفرید و آنها را فقط شهوت )تمایالت جسمانی و نفسانی( داد، و بنی آدم 
را آفرید و در آنان عقل و شهوت را ترکیب کرد؛ بنابراین هر کسی که عقل 
خود را فرمانده و غالب بر شهوتش کند از فرشتگان برتر است، و هر کسی 
که شهوت خود را فرمانده و غالب بر عقلش کند از حیوانات پست تر است.2

تکاملی  حرکت  و  مجاهده  یک  اخالقی،  فضایل  سوی  به  نفسانی  تمایالت  از   حرکت 

حرکت  یک  نفسانی  خواسته های  سوی  به  انسانی  فضایل  از  سقوط  و  است،  نامحدود 
تباه کننده و سراشیبی است.

این امکان تکامل نامحدود یکی از کرامت های الهی به انسان است. 

 2. قدرت کالم
آیا تاکنون به راه انتقال مفاهیمی که در ذهن دارید و می خواهید به دیگران منتقل کنید فکر 
به  به سایرین استفاده می کنید؟  برای رساندن مقصود خود  از چه روش هایی  کرده اید؟ شما 
نظرتان عمومی ترین ابزار و شیوه برای این منظور چیست؟! و چگونه می توان علوم مختلف 

را نه تنها به حاضرین بلکه به آیندگان منتقل کرد؟
بدیهی است اشاره و یا تصویر، قادر نیست تمام آنچه را می خواهیم به دیگران تفهیم کنیم، 
ما  به  اما خداوند حکیم  نیستند،  انتقال  قابل  این وسایل  با  از معانی  نماید و بسیاری  منتقل 
توانمندی ای عنایت کرده است که به وسیلٔه آن تمام دانش ها و مفاهیم قابل انتقال هستند و آن 

عبارت است از: »قدرت بیان«.

1ــ برگرفته از تفسیر المیزان، ج 17، ص 268
2ــ منهاج الوالیة، ج ٢، ص ١١٥٦
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از سایر موجودات  را  انسان  آن  به وسیلٔه  که خداوند  قابلیت هایی است  از  بیان،  قدرت 
متمایز کرده است و او را قادر ساخته تا به وسیلٔه نوشتن کلمات خود، دانش خویش را به 
آیندگان نیز منتقل کند و از این طریق مجموعه ای بس عظیم از دانش را جمع آوری و حفظ 

کند و بدین شکل از تمام مخلوقات برتر بشود.
خداوند متعال آن قدر توان سخن و زبان آوری را مهم و ارزشمند می داند که بالفاصله پس 

از ذکر خلقت انسان، این لطف و اکرام را یادآور می شود و می فرماید:
 َخلََق اِلنساَن، َعلََّمُه البَیاَن1

 انسان را آفرید و به او بیان را آموخت.

  تالش 

اعظم    پیامبر  معجزٔه  بزرگ ترین  چرا  اینکه  علت  دربارٔه  محترم،  دبیر  راهنمایی  با 
به صورت کتاب است، به تحقیق و گفت   وگو بپردازید.

1ــ الرحٰمن، 3 و 4
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 3.امانت دار امانت الهی
پذیرش والیت الهی به معنای قبول اختیاری حکومت خدا و تسلیم در برابر فرامین کسانی 
به  این والیت  است.  بخشیده شده  آنها  به  از سوی خدای حکیم، حق حکومت  که  است 
منزلٔه امانِت پروردگار است که »تنها« به انسان داده شده، زیرا فقط آدمی است که با داشتن 
عقل و اختیار و توان قبول مسئولیت و تکلیف، و امکان تکامل و هدایت نامحدود، از عهدٔه 
پذیرش و حفظ آن امانت برمی آید، چرا که سایر موجودات با تمام بزرگی و عظمتی که دارند 
به دلیل نداشتن این قابلیت ها از عهدٔه آن برنمی آیند و گویا با زبان حال از زیر بار آن شانه 

خالی می کنند.
ماواِت َو اَلرِض َوالِجباِل، َفاَبَیَن َان َیحِملنَها َو َاشَفقَن  ِاّنا َعَرضنَا اَلماَنَة َعلَی السَّ

ِمنها و َحَملََها اِلنساُن، ِانَّهو کاَن ظَلوًما َجهوًل1.
 ما امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم، آنها از حمل آن سر 
 برتافتند و از آن هراسیدند، اما انسان آن را بر دوش کشید؛ او بسیار ظالم و جاهل

است ]چون قدر این مقام عظیم را نشناخت و به خود ستم کرد[.
امام رضا  در جواب کسی که دربارهٔ این امانت مهم سؤال کرده بود، فرمود:

»الَمانَُة ]ِهَی[ الِولَیُة « » این امانت همان والیت است«2.

 4. نشانه هایی دیگر
با مراجعه به متون اسالمی، به مواردی دیگر از توانمندی های انسان و الطافی که خداوند 
به ما ارزانی داشته آشنا می شویم و بیشتر به کرامت خود و گرامیداشت خویش از جانب خالق 

پی می بریم؛ برخی از این امور عبارت اند از:
 طبیعت و هر آنچه در آن است برای ما و سودرسانی به ما، آفریده شده است.

1ــ احزاب، 72
، ج 1، ص 306 2ــ عیون َاخبار الّرضا 
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ُهَوالَّذی َخلََق لَکُم ما ِفی الَرِض َجمیًعا1
 اوست آن کسی که آنچه در زمین است، همه را برای شما آفرید.

َر لَکُُم اَلنهار2   و َسخَّ
ٰ
َر لَکُُم الُفلکَ لِتَجِرَی ِفی البَحِر بِاَمِره َوَسخَّ

و کشتی ها را مسخر شما گردانید، تا بر صفحٔه دریا به فرمان او حرکت کنند؛ 
و نهرها را )نیز( مسخر شما نمود.

َر لَکُُم اللَّیَل َوالنَّهاَر3  مَس َوالَقَمَر دائِبَیِن َو َسخَّ َر لَکُُم الشَّ َوَسخَّ
و خورشید و ماه را ــ که با برنامٔه منظمی در کارند ــ به تسخیر شما درآورد؛ 

و شب و روز را )نیز( مسخر شما ساخت.
این معنی است که خداوند خواص و قوانینی را در  به  تسخیر طبیعت و موجودات آن 
بهره گیری  با  بتواند  انسان هم  انسان ببخشند و  به  بیشترین سود را  آنها قرار داده است که 
به گونه ای  دانا، آب را  برطرف کند؛ مثالً خدای  نیازهای خود را  از آن خواص و قوانین، 
همین جهت کشتی های به  باشد،  هوا  و  از چوب  آن سنگین تر  وزن حجمی  که  کرده   خلق 
 چوبی بر روی آب می مانند و حرکت می کنند و کشتی های فلزی نیز با بهره گیری از مخازن 
هوا بر روی آب شناور می شوند و بدین وسیله نقل و انتقال دریایی برای بشر ممکن می شود.
 عالوه بر تسخیر طبیعت و موجودات آن، ظرفیت علمی عظیم انسان، قابلیت دریافت 
برای  الهی  نبوت( و برخورداری از نعمت کتاب آسمانی از دیگر مواهب  الهی )نعمت  پیام 

انسان است.
 لزوم حفظ منزلت و ارزش خویش

اگر از یک ظرف آشپزی به جای گلدان استفاده کنیم، یا از یک چاقوی ظریف عتیقه به 
جای میخ بهره بگیریم، و به جای کمد نگهداری لباس از یک گاوصندوق سنگین و رمزدار 
استفاده نماییم؛ به مقصد مورد نظر خود رسیده ایم، اما آیا این وسایل برای این امور ساخته 

شده بودند و استفاده از آنها در این موارد با ارزش آنها سازگار است؟!
بندگی  و  انسانیت  از  انسانی در مسیری غیر  قابلیت های واالی  و  از ظرفیت ها  استفاده 

1ــ بقره، 29
2ــ ابراهیم، 32
3ــ ابراهیم، 33
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پروردگار، دقیقاً مانند همین مثال ها می باشد که از یک شیء ارزشمند در کاری بسیار پایین تر 
از ارزش آن بهره جسته شود.

شکر نعمت های الهی در این است که ما هر نعمتی را در جای خود و متناسب با ارزش 
آن استفاده کنیم، همان گونه که اگر یک فرمانده به جای انجام مأموریت خود، کارهای مفید 
فراوانی انجام بدهد اما کار اصلی خود را انجام ندهد، هرگز وظیفٔه خود را انجام نداده است، 
بنابراین ما هم اگر هر کار مهمی انجام بدهیم اما به وظیفٔه بندگی و اطاعت از پروردگارمان 

عمل نکنیم، شکرگزار و وظیفه شناس نخواهیم بود.
َو لََقد َمکَّّناکُم ِفی الَرِض َو َجَعلنا لَکُم فیها َمعایَِش، َقلیاًل ما تَشکُروَن1

ما تسلط و مالکیت و حکومت بر زمین را برای شما قرار دادیم؛ و انواع وسایل زندگی را 
برای شما فراهم ساختیم؛ اما کمتر شکرگزاری می کنید.

به  محکم  پایبندی  و  الهی  تربیت  کامل  پذیرش  با  معصومین   ائمٔه  و  الهی  پیامبران 
دستورات خدا، نمونه ای کامل از جانشینان پروردگار متعال در روی زمین و بین مخلوقات 
او بوده اند و امروز نیز حضرت مهدی  به همین جهت، امام زمان و حجت خدا  در روی 

زمین است. 

  تعمیق یادگیری 

1 چرا ارزش انسان از سایر موجودات بیشتر است؟
2 برخی اسباب گرامیداشت انسان توسط خداوند را بیان کنید.
3  چرا فرشتگان و حیوانات، امکان تکامل و سقوط را ندارند؟

ر شدن طبیعت برای انسان چیست؟ 4 منظور از ُمَسخَّ
5 امانت عظیم الهی که تنها به انسان داده شده است، چیست؟

١ــ اعراف، 10



44

  هم اندیشی 

   با دوستان خود پیرامون اینکه چگونه می توان امانت الهی را پاس داشت، گفت وگو 
کنید و نتایج آن را بیان فرمایید.

   در آیٔه »ُهَو الَّذی َخلََق لَکُم ما ِفی الَرِض َجمیًعا« آفرینش آنچه در زمین است 
برای انسان بیان شده است. برداشت خود از آیه را با دوستانتان مطرح نمایید.

  تحقیق

قرآن کریم در معرفی انسان، عالوه بر بیان ویژگی های مثبت، از ویژگی هایی منفی نظیر 
َهلوع بودن، عجول بودن و... نیز نام برده است. بررسی کنید که آیا این صفات هم صفات 

مشترک همٔه انسان هاست یا برخی از آنها؟
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درس پنجم

راز آفرینش

دانستیم که خداوند حکیم، ما آدمیان را به شکلی ویژه مورد لطف و 
تکریم خود قرار داده و در بین تمام موجودات هستی، جایگاهی واال به 
ما اختصاص داده است؛ زیرا قابلیت هایی را در وجود ما به ودیعت نهاده 
که به دیگر مخلوقات، اعطا نکرده است. حال نوبت به این می رسد که 
بپرسیم چرا پروردگار بزرگ این جهان را آفرید و دست به خلقت انسان 

زد و این قابلیت های مهم را به او داد؟!

https://www.roshd.ir/110227-5
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 اهمیت شناخت هدف آفرینش
ما از آغاز زندگی، همواره پرسشگر و کنجکاو بوده و همین ویژگی باعث یادگیری و رشد 
تأثیر  و  ارزش  و  اهمیت  دارای  اندازه  به یک  ما  پرسش های  تمام  اما  ما شده است؛  دانش 
نیستند؛ زیرا ارزشمندی و اهمیت هر پرسش به موضوع آن بستگی دارد، و همان طور که 
می دانیم موضوعات مختلف دارای اهمیت یکسان نیستند؛ مثالً دانستن نام یک رودخانه در 

قارٔه اقیانوسیه آنقدر مهم نیست که دانستن وظیفٔه انسانی ما در برابر همنوعان مهم است!
در این میان، علت و هدف آفرینش جهان و انسان از مهم ترین و ارزشمندترین موضوعاتی 
است که عقل کنجکاو و پرسشگر ما به آن می پردازد و درباره اش سؤال می کند. سؤاالتی 
مانند: چرا خداوند جهان را آفرید؟ هدف خداوند از آفرینش ما انسان ها چیست؟ آیا ممکن 
منتهی  کجا  به  آفرینش  این  سرانجام  باشد؟!  نداشته  حکیمانه  علتی  و  هدف  آفرینش،  است 

می شود؟
مولوی، به خوبی، این سؤال برخاسته از درون همگان را به نظم درآورده است:

خویشتنمروزها فکر من این است و همه شب سخنم دل  احوال  از  غافل  چرا  که 
این ساختنممانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا از  وی  مراد  است  بود  یا چه 
ــود؟ ــه ب ــر چ ــم به ــده ام آمدن ــا آم بــه کجــا مــی روم آخــر، ننمایــی وطنــماز کج

مهم  صفات  از  یکی  با  ابتدا  است  الزم  مهم،  فوق العاده  پرسش های  این  به  پاسخ  برای 
پروردگار آشنا شویم و سپس با مراجعه به عقل و نقل، علت و اهداف آفرینش هستی و انسان 

را دریابیم.
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 حکمت الهی
قرآن کریم در بیش از چهل آیه، خداوند را با صفت حکیم معرفی کرده و ستوده است: 

َه َعزیٌز َحکیٌم1 َفاعَلموا َانَّ الّلٰ
حکیم به کسی گفته می شود که کارها و اقدامات او، اوالً: دارای هدف عاقالنه باشد، 

ثانیاً: از هر زشتی و ناپسندی به دور باشد، ثالثاً: در نهایت استحکام و کمال باشد.
بنابراین چون خدای بزرگ، جاهل و ناتوان نیست و دارای تمام کماالت از جمله حکمت 
هست، پس آفرینش جهان و انسان، حتماً دارای هدفی خردمندانه و پسندیده است و این 

هستی را بازیچه و بی هدف و یا با هدفی نامعقول نیافریده است.
کتاب آسمانی قرآن، این موضوع مهم را این چنین بیان می کند:

ماواِت َوالَرَض َو ما َبیَنُهما لِعبیَن 2  َو ما َخلَقنَا السَّ
ما آسمان ها و زمین و آنچه که در میان آن  دو است را به بازی )و بی هدف( 

نیافریدیم!
الزم است بدانیم که پروردگار بزرگ چون کامالً غنی و بی نیاز است، هدف او از تمام 
آفرینش هایش به دست آوردن منفعتی برای خود و یا دورکردن ضرری از خود نیست، بلکه 
برای این می آفریند تا هرچه که شایستٔه آفرینش است را از نعمت وجود بهره مند کند و به او 
احسان نماید؛ به عبارتی او را از حالت عدم به عالم وجود بیاورد و در این مسیر، بود و نبود 

دیگران به او ضرری نمی رساند.
قصد من از خلق، احسان بوده استگفت پیغمبر که حق فرموده است

امام علی  در این باره می فرماید: خداونِد منّزه از هر نقص و نیاز، مخلوقات را آفرید 
درحالی که از اطاعت آنها بی نیاز و از معصیت ایشان در امان بود؛ زیرا نه نافرمانی گنهکاران 

به او زیان می رساند و نه اطاعت مطیعان به او نفعی می بخشد.3

1ــ بقره، 209
2ــ دخان، 38

3ــ نهج البالغه، خطبٔه 192
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و همچنین در قرآن کریم می فرماید: 
َه لََغِنیٌّ َحمیٌد 1  ِان تَکُفروا َانُتم َو َمن ِفی اَلرِض َجمیًعا َفِانَّ الّلٰ

 اگر شما و همٔه مردم روی زمین کافر شوید، )به خدا زیانی نمی رسد، چرا که( 
خداوند، بی نیاز و شایستٔه ستایش است! 

در این میان اگر به عقل خویش مراجعه کنیم با این حقیقت به گونه ای دیگر آشنا می شویم و 
درمی یابیم وقتی به هریک از موجودات در این جهان و جایگاه آنان در چرخٔه حیات می نگریم، 
می بینیم که هر کدام بخشی از نیازهای جهان را تأمین می کنند و دارای هدفی مشخص در این 
گردونٔه عظیم هستند؛ یعنی همٔه اعضای این هستی بزرگ دارای هدف و مقصدی هستند و 
هیچ عضوی و جزئی از این جهان بی حکمت و بی هدف نیست. در همین جا است که به یقین 
کشف می کنیم که مجموعه و کل جهان آفرینش نیز نمی تواند بی هدف و غیرحکیمانه باشد، 
چون جهاِن متشکل از موجودات نظام مند و هدفمند، خود نیز نظام مند و هدفمند است و از 
یک نظام کلی و جامع و کامل بهره مند است که از آن به »نظام احسن« تعبیر می شود. در این 
نظاِم بی عیب و نقص، هر موجودی با توجه به تمام قابلیت ها و ظرفیت های خود، در جایگاهی 
کامالً متناسب با خود قرار گرفته است تا هم خود بیشترین بهره را از آفرینش خویش ببرد و 

هم باالترین سود را برای سایر آفریدگان داشته باشد.

 اهداف آفرینش انسان
می باشد،  و مقصدی مشّخص  دارای هدف حکیمانه  آفرینش  دریافتیم جهان  که  اکنون 
اهداف  این  به ژرفای  بیشتر  و  آشنا شویم  انسان  آفرینش  اهداف  با  که  آن می رسد  به  نوبت 

پی ببریم. 
به طور خالصه اهداف آفرینش انسان عبارت اند از:

1 دریافت رحمت الهی:
با اندک تأملی درمی یابیم که »بودن« برتر از »نبودن« است و خداوند نیز چون سراسر خیر 

و لطف و رحمت است، بودن را به ما و جهان مرحمت فرمود.
1ــ ابراهیم، 8
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و جهان است؛  ما  اهداف خلقت  مهم ترین  از  یکی  الهی،  از رحمت گستردٔه  بهره مندی 
ازاین رو، قرآن می فرماید:

ِاّل َمن َرِحَم َربُّکَ، َو لِذلِکَ َخلََقُهم1
و  )پذیرش  همین  برای  و  آورده  رحمت  آنها  بر  پروردگارت  که  آنهایی  مگر 

برخورداری از رحمت( آنها را آفرید. 

2  آزموده شدن:
از آیات شریفٔه قرآن کریم به روشنی برمی آید که یکی از دالیل آفرینش انسان آن است که 
زمینٔه آزمایش و امتحان ما آماده شود تا به این واسطه قابلیت های ما زمینٔه ظهور و بروز پیدا 
کنند و هرکدام از ما با اراده و اختیار خود مسیر رشد و تکامل را انتخاب و از مسیر نادرست 
 دوری کنیم؛ به عبارت دیگر خداوند، ما را از تاریکی نیستی به روشنایی وجود و هستی آورد و 

خلق مان نمود تا با آزمون هایی در سراسر حیات، اسباب رشد و سعادت مان را فراهم نماید.
با دقت در آیات می توانیم این حقایق را بهتر درک کنیم:

الَّذی َخلََق الَموَت َوالَحیاَة، لَِیبلَُوکُم َایُّکُم َاحَسُن َعَماًل2
همان ]خدایی[  که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از 

شما بهتر عمل می کنید. 

3  شناخت خدا:
خداوند این جهان را آفرید تا نشانه های فراوان خود را به آدمی معرفی کند و انسان نیز با 
کسب شناخت عقلی و قلبی بیشتر از خالق هستی از رحمت و لطف بیشتر خداوند بهره مند 
شود؛ بدین ترتیب یکی دیگر از اهداف آفرینش انسان و جهان، کسب علم و معرفت به خالق 

بزرگ هستی و استفادٔه افزون تر از الطاف او است.
این موضوع مهم در قرآن این گونه بیان شده است:

، ُل اَلمُر بَینَُهنَّ ، َیتَنَزَّ ُه الَّذی َخلََق َسبَع َسماواٍت َو ِمَن اَلرِض ِمثلَُهنَّ الّلٰ

1ــ هود، 119
2ــ ملک، 2
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َه َقد َاحاَط بُِکِلّ َشیءٍ ِعلًما 1 َه َعلٰی کُلِّ َشیءٍ َقدیٌر َو َانَّ الّلٰ لِتَعلَموا َانَّ الّلٰ
خدا همان کسی است، که هفت آسمان و همانند آنها هفت طبقٔه زمین را خلق 

فرمود؛ فرمان او در میان آنها پیوسته فرود می آید
را  چیزی  هر  وی  دانش  بدانید  و  تواناست  چیز  هر  بر  خداوند  بدانید  تا 

در  بر  گرفته است. 

همچنین امام حسین  فرموده است:
َه َجلَّ ِذکُرهو ما َخلََق الِعباَد ِاّل لَِیعِرفوُه، َفِاذا َعَرفوُه َعبَدوُه، َفِاذا  َایَُّها الّناُس ِانَّ الّلٰ

َعبَدوُه ِاستَغنَوا بِِعباَدتِه َعن ِعباَدةِ َمن ِسواُه2
ای مردم! قطعاً خداوند که یادش بزرگ است، بندگان را نیافرید مگر برای 
اینکه او را بشناسند، و وقتی که او را شناختند، بندگی اش کنند و هنگامی که 

او را بندگی نمودند از بندگی )و تسلیم در برابر( غیر او بی نیاز شوند.

1ــ طالق، 12
2ــ علل الشرایع، ج1، ص 9
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4 عبودیت و تقّرب:
عبودیت یعنی بندگی کردن در برابر کسی که ما را آفریده و اسباب آرامش و هدایت ما را 
فراهم نموده است، بندٔه واقعی کسی است که هدفی جز جلب رضایت و کسب مرحمت خالق 
خود ندارد و با هر وسیله ای که در نظر خالقش پسندیده و نیکو باشد، تالش می کند که به او 

نزدیک شود و مراحل رشد و سعادت را طی کند.
عبودیت تنها در نماز و روزه و مناسک دین منحصر نمی شود، بلکه هر عملی که نیک و 

پسندیده باشد و برای جلب رضایت خداوند انجام شود، عبودیت محسوب می گردد.
به  نزدیکی  و  است  خداوند  به  نزدیکی  یعنی  »تقّرب«  خالصانه،  عبودیت  نتیجٔه  مهم ترین 
معنوی  نزدیکی  بلکه  باشد،  داشته  مکان  تا  نیست  جسم  خداوند  زیرا  نیست،  مکانی  خدا، 
است که باعث می شود انسان نیز شخصیتی الهی پیدا کند زیرا خدا سرمنشأ همه کماالت و 

زیبایی هاست و نزدیک شدن به او باعث می شود ما نیز از این کماالت بهره مند شویم.
امام علی  که خود سرآمد مؤمنین و آشنایان با خدا و حقایق هستی است، همان چیزی 
را به عنوان حاجت از خدا می خواهد که قرآن آن را هدف آفرینش انسان معرفی کرده است.

ُزلَفةً  ِهم  َاَخِصّ َو  َمنِزلًَة ِمنکَ  َاقَربِِهم  َو  َواجَعلنی ِمن َاحَسِن َعبیِدَک نَصیًبا ِعنَدکَ 
لََدیک1َ  

خدایا مرا از بندگانی قرار ده که بهرٔه آنان نزد تو افزون تر و جایگاهشان به تو 
نزدیک تر و تقربشان به تو بیشتر است.

1ــ دعای کمیل
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  تعمیق یادگیری 

1 به چه کسی حکیم گفته می شود؟
2  چگونه اثبات می کنید که خلقت جهان و انسان هدفمند است؟

3  چرا از آفرینش جهان هیچ سود یا زیانی به خدا نمی رسد؟
4  چرا خداوند می آفریند؟

5 هدفمندی و نظام  داشتن هریک از موجودات چه چیزی را اثبات می کند؟

  هم اندیشی

1 آزموده شدن انسان توسط خداوند به چه صورت هایی انجام می گیرد؟
پاسخ سؤال فوق را با توجه به لغزش ها و دام ها بر سر راه »جوانان« توضیح دهید.

2 آیا میان گمان کسانی که انسان و آفرینش را بدون هدف می دانند با نحؤه اعتقاد آنان   
به خالق )و حکیم بودن و نبودن او( ارتباطی وجود دارد؟ آیا یک بت پرست یا ملحد 

می تواند آفرینش را دارای هدف بداند؟

  تحقیق

کتاب  همچون  کتبی  در  تحقیق  با  است؟  ظاهری  مناسک  معنای  به  تنها  عبودیت  آیا 
ما  »َو  آیٔه  در  کردن  عبادت  از  که مقصود  بیابید  و...  یزدی  اللّٰه مصباح  آیت  اعتقادات 

َخلَقُت الِجنَّ و ااِلنَس ِااّل ِلَیعبُدوِن« چیست؟



5٣5٣

درس ششم

سرای دیگر

این آفرینش پهناور و شگفت که دارای هدف و مقصدی پرحکمت 
است، خانٔه ابدی و سرای جاویدان زندگی ما نیست، بلکه پلی برای عبور 
همچنین  و  بود  نخواهد  زوال  دستخوش  که  است  جهانی  به  رسیدن  و 
بازار و مزرعه ای است که انسان دانا در آن برای یک زندگی بی پایان به 
تجارت می پردازد و بذر نیکی می افشاند تا در آن سرا، محصولی پربرکت 

برداشت نماید.
اما به راستی آن سرای دیگر کجاست و چه دلیلی برای وجود آن در 

دست است؟!

https://www.roshd.ir/110227-6


54

 معاد
واژٔه معاد هم اسم زمان است و هم اسم مکان و از ریشٔه »عود« به معنی »بازگشت« است 
و معنای آن، زمان و مکان بازگشت و رجوع است، و در اصطالح ادیان آسمانی به مفهوم 
زمان و مکانی است که خداوند با ایجاد یک تغییر عظیم در هستی، مردگان را زنده می کند و 

دوباره حیات می بخشد و به پاداش یا کیفر اعمال شان در دنیا می رساند.
روز قیامت )برخاستن(، روز حساب، روز دین )جزا(، روز آخر، روز حسرت، روز حق، 
روز فصل )روز جدایی حق از باطل(، روز خروج )مردگان از قبرها(، روز جمع )اجتماع 
عمومی خالیق(، روز بعث )برانگیخته شدن همگان(، روز موعود، برخی از نام های معاد یعنی 
آن روز بزرگ است که در قرآن کریم ذکر شده، و هر کدام بیانگر یکی از خصوصیات آن 

است، و از اهمیت آن خبر می دهد.
دعوت به یگانه پرستی »توحید«، ایمان به رسالت پیامبران »نبوت«، و ایمان به معاد و زندگی 
جاویدان در جهانی به نام »آخرت«، اصول مشترک تمام ادیان الهی است و مهم ترین بخش 

اعتقادی این ادیان را تشکیل می دهد.
در قرآن بیش از 1400 آیه دربارٔه قیامت وجود دارد که بیانگر اهمیت این موضوع در 
منظر قرآن و اسالم است، چرا که یاد معاد و توجه به اینکه روزی باید در برابر دادگاه عدل 
الهی پاسخگوی افکار و اعمال خود باشیم، بیشترین نقش را در اصالح رفتار و تربیت ما 

ایفا می کند.
اگرچه زنده شدن مجدد انسان پس از مرگ همواره مورد توجه اقوام و ملل مختلف بوده 
است، و شواهد گوناگونی از آن در دست هست؛ مانند دفن وسایل زندگی و زیورآالت به 
همراه مردگان، اّما این موضوع همیشه با چند سؤال مهم همراه بوده است که عبارت اند از: 
زنده شدن  کیفیت  معاد الزم و ضروری است؟  آیا  امکان پذیر است؟  مردگان  زنده شدن  آیا 

مردگان چگونه است؟
پاسخ  و  متوجه می کند،  به خود  را  انسانی  هر  و فکر  دیگر ذهن  برخی سؤاالت  و  اینها 

مناسب و محکم می طلبد.
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 معاد، امری ممکن
معاد امری ممکن است زیرا:

اولً:  عدم امکان هر چیز، و محال بودن هر اتفاق، مشروط است به اینکه آن موضوع از نظر 
عقل، ناممکن شمرده بشود و عقل نیز، تنها چیزی را غیرممکن می شمارد که مستلزم  
اجتماع نقیضین شود، یعنی تحقق و انجام آن، باعث اجتماع هم زمان بود و نبود باشد، 
مانند اینکه یک شیء در آِن واحد، هم باشد و هم نباشد؛ اما معاد و زنده شدن مردگان 
و آغاز یک جهان و زندگی دیگر، هرگز چنین نیست و اجتماِع هست و نیست، و بود 

و نبود را به همراه ندارد.
ثانیًا:  همان طور که آفرینش اولیه ما آدمیان و سایر موجودات، برای خداوند توانا آسان و 
مقدور بوده است، بازآفرینی و معاد نیز برای پروردگاِر قدرتمند ممکن و سهل است؛ 
قرآن کریم هم بارها این حقیقت را گوشزد کرده است که خدای بزرگ بر هر چیزی 
و کاری توانا است و از هیچ چیز ناتوان نیست؛ بنابراین خلقت دوبارٔه جسم انسان 

برای او کامالً ممکن است.
ماواِت َواَلرَض َو لَم َیعَی بَِخلِقِهنَّ بِقاِدٍر َعلٰی َان  َاَولَم َیَروا َانَّ الّلَٰه الَّذی َخلََق السَّ

ُیحِیَی الَموتٰی1.
آیا کافران نمی دانند خداوندی که آسمان ها و زمین را آفریده و از آفرینش آنها 

ناتوان نشده است، می تواند مردگان را نیز زنده کند؟
َاینَما تَکونوا َیأِت بِکُُم اللُّٰه َجمیعًا ِانَّ اللَّٰه َعلی کُِلّ َشیءٍ َقدیٌر.٢

هرجا )که( باشید، خداوند همٔه شما را )برای پاداش و کیفر در برابر اعمال 
نیک و بد، در روز رستاخیز( حاضر می کند؛ زیرا او، بر هر کاری تواناست. 

ثالثاً: باید توجه کنیم که هرگاه اتفاقی یکبار رخ داده باشد، یقین پیدا می کنیم که حتماً ممکن 
بوده است، زیرا در صورت محال بودن، هرگز نمی توانست حتی برای یکبار هم اتفاق 
بیافتد. در قرآن کریم به نمونه های متعددی از زنده شدن مردگان اشاره شده است. 

نمونه هایی که نشان می دهد این امر، یعنی زنده شدن بعد از مرگ، امری ممکن است.

١ــ احقاف، ٣٣
٢ــ بقره، 148
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 اینک نمونه هایی از معاد در همین دنیا:

: 1  زنده شدن ُعَزیر نبی 
براساس آیٔه 259 سورٔه مبارکٔه بقره، »ُعَزیر« یکی از پیامبران الهی، در حالی که بر مرکب 
خود سوار بود از کنار یک آبادی کامالً ویران شده که اهالی آن همه مرده بودند و اجساد آنها 
پراکنده بود عبور می کرد؛ دیدن جنازه های متالشی شده در میان بناهای درهم فروریخته او را 
به فکر فرو برد و با خود اندیشید که خداوند چگونه این مردگان را دوباره زنده می کند؛ پس 
از این، وقتی برای استراحت در گوشه ای توقف کرد و آب و غذای خود را در کنارش نهاد 

و مرکبش را به درختی بست، خدای بزرگ جان او را گرفت.
پس از گذشت یک صد سال، خداوند حکیم او را دوباره زنده کرد و از او سؤال کرد که 
گمان می کنی چه مدت در اینجا توقف کرده ای؟ عزیر با توجه به موقعیت خورشید در آسمان، 
تو  فرمود:  او  به  بزرگ  اما خداوند  اینجا هستم.  در  یا نصف روز  که یک روز  داد  پاسخ 

یک صد سال است که اینجا هستی!
 به خوراکی های خود نگاه کن ]که بر خالف روال طبیعی[ هیچ گونه آسیبی ندیده و سالم 
مانده است، و همچنین به مرکبت بنگر و ببین چگونه پیکرش پوسیده و پراکنده گشته است 
و اینک استخوان های او دوباره شکل می گیرد و به هم متصل می شود و سپس بر روی آنها 

گوشت و ماهیچه و پوست می روید ]و خلقتش دوباره کامل می گردد و زنده می شود[.
با دیدن آب و غذای سالم مانده در طول صد سال و کیفیت زنده شدن آن حیوان،  عزیر 
پاسخ پرسش خود را دریافت و بر مراتِب یقینش افزوده گشت و از صمیم قلب گفت: من 

می دانستم که خداوند بر هر چیزی توانا است.1

2  زنده شدن پرندگان:
کنار  در  را  مرده  حیوانی  جسد  باقی ماندٔه  محلی،  از  عبور  هنگام  ابراهیم   حضرت 
در خشکی؛  قسمتی  و  بود  آب  درون  از جنازه اش  قسمتی  که  درحالی  نمود  مشاهده  برکه 

١ــ بقره، 259
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بدین ترتیب هم طعمٔه حیوانات خشکی شده بود و هم موجودات آبزی. حضرت ابراهیم  
که دارای ایمان قوی به قدرت الهی و قیامت بود، عالقه مند شد تا چگونگی زنده شدن مردگان 
را با چشم ببیند و به یقین قلبی باالتری دست یابد؛ از این رو خواستٔه خود را از پروردگار 
توانا تقاضا کرد. خداوند نیز به او فرمان داد که چهار پرندٔه گوناگون را ذبح کند و پیکر آنها 
را در هم بکوبد و مخلوط نماید و سپس آن مجموعٔه درهم آمیخته را که اجزای آن دیگر قابل 
تشخیص نبود، به چند قسمت تقسیم نماید و هر بخش را بر سر کوهی قرار دهد؛ آنگاه خود 
بزند و فراخواند؛  آنها ایستاده و هریک از پرندگان را جداگانه صدا  به دور از  در نقطه ای 
ابراهیم  نیز طبق فرمان خداوند دانا و توانا عمل کرد و هنگامی که هرکدام از آنها را صدا 
زد، مشاهده کرد که به قدرت الهی اجزای هریک به طور جداگانه از اطراف به سویی حرکت 
کردند و در برابر دیدگان متعجب او با هم ترکیب شدند و همان پرندگان پیشین دوباره شکل 
پیدا کردند و جان گرفتند؛ و بدین ترتیب چهار پرندٔه مرده که اعضا و اجزای آنها متالشی شده 

بود در لحظه ای به خواست و قدرت پروردگار، دوباره زنده شدند.١

  برای مطالعه 

بعد از آنکه حضرت موسی  به مردم خود یعنی بنی اسرائیل گفت که خداوند با او 
سخن گفته است، عده ای از بهانه جویان که ایمان ضعیفی داشتند، این کالم پیامبرشان را 
انکار کردند و گفتند اگر راست می گویی، این موضوع را به ما نیز نشان بده؛ آن حضرت 
با راهنمایی الهی هفتاد نفر از آنان را برگزید و به همراه خود به میعادگاهش با پروردگار 
متعال برد؛ آنان پس از آنکه سخن گفتن خداوند با موسی  را به گوش خود شنیدند، به 
خاطر روحیٔه بهانه جویی که عادت شان شده بود و جهل و نادانی که خدا را دارای جسم 
تلقی می کردند، به آن حضرت گفتند که ما به تو ایمان نمی آوریم، مگر آنکه به طور آشکار 
خدا را ببینیم، این درخواست جاهالنه و لجوجانه بعد از آن بود که با شنیدن کالم الهی 
، جای انکاری باقی نمانده بود و حجت بر آنها تمام گشته  خطاب به حضرت موسی 
بود؛ از این رو مورد قهر خداوند قهار قرار گرفتند و برای آنکه هم بفهمند این کار اساساً 

١ــ اشاره به آیٔه ٢٦٠ سورٔه بقره.
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شدنی نیست، زیرا پروردگار متعال جسمانی نیست تا دیده شود و هم به فرض محال اگر 
دیده شدنی هم بود، کسی توان دیدن او را ندارد، امر فرمود تا صاعقه ای عظیم بر کوهی که 
مقابل آنان بود فرود آید، برخورد صاعقه با کوه آنچنان نور و صدای رعب انگیزی ایجاد 
کرد که تمام آن هفتاد نفر از ترس، جان دادند و مردند و حضرت موسی  نیز مدهوش 
شد؛ پس از به هوش آمدن و مشاهدٔه اجساد آن گروه نادان و بهانه جو از خداوند مهربان 
تقاضا کرد که آنان را ببخشاید و دوباره به زندگی برگرداند. خداوند بخشاینده و حکیم نیز 

آنان را بخشید و دوباره زنده کرد تا گواه صدق حضرت موسی  باشند.1
با توجه در این واقعه، دو نتیجٔه مهم به دست می آید: اول، آنکه اگر زنده شدن مردگان 
 ممکن نبود، پیامبری دانا و حکیم یعنی موسی  آن را از خداوند تقاضا نمی کرد. دوم،
 زنده شدن دوبارهٔ این مردگان دلیلی محکم بر امکان معاد و قدرت پروردگار بر این کار است.

َو ِاذ ُقلُتم یا ُموسیٰ  لَن ُنؤِمَن لَکَ َحتّیٰ نََری الّلَٰه َجهَرًة
َفاََخَذتکُُم الّصاِعَقُة َو َانُتم تَنظُُرون،

ثُمَّ بََعثناکُم ِمن بَعِد َموتِکُم لََعلَّکُم تَشکُرون2.
و )به یاد آورید( آن هنگام را که گفتید: ای موسی، ما تا خدا را به آشکارا 
نبینیم به تو ایمان نمی آوریم، و همچنان که می نگریستند صاعقه شما را فرو 
گرفت. سپس شما را پس از مردن زنده ساختیم، باشد که شکرگزاری کنید.

3 رستاخیز طبیعت:
هر ساله با فرا رسیدن فصل بهار، در برابر دیدگان شگفت زدٔه ما آدمیان، زمین های سرد و 
مرده، دوباره جان می گیرند و انواع گیاهان از دل آنها می روید و طبیعت، زندگی دوباره آغاز 
می کند؛ خالق بزرگ هستی با یادآوری نمودن این رویداد مکرر به ما تذکر می دهد که زنده 
شدن مردگان نیز همین گونه است! یعنی همان طور که با فراهم شدن هوای مناسب و رطوبت 
کافی و خاک سرشار از عناصر مفید، دانه ها و بذر های نهفته در زمین امکان رویش مجدد 

1ــ عیون اخبار الرضا،ج2،ص174 
2 ــ بقره، 55 و 56 



59

به دست قدرت و تدبیر آن آفرینندٔه حکیم و توانا رخ  اینها  و حیات دوباره می یابند، و همٔه 
می دهد؛ با فرا رسیدن قیامت نیز پروردگار متعال شرایطی را فراهم می آورد که ذرات پراکنده 
می یابند؛  دوباره  و حیات  بازآفرینی می شوند  و  می آیند  دوباره گرد  انسان ها  ما  پیکر  نهفتٔه  و 

بدین ترتیب رستاخیز طبیعت، گواه روشنی است بر امکان رستاخیز آدمیان.
رحمتش  )باران(  پیشاپیش  در  بشارت دهنده  را  بادها  که  است  کسی  »او 
به  را  آنها  ما  )سپس(  )بر دوش( کشند،  را  ابرهای سنگین بار  تا  می فرستد؛ 
سوی زمین های مرده می فرستیم، و به وسیلٔه آنها، آب )حیات بخش( را نازل 
می کنیم، و با آن، از هرگونه میوه ای )از خاک تیره( بیرون می آوریم، این گونه 
)که زمین های مرده را زنده کردیم( مردگان را )نیز در قیامت( زنده می کنیم، 

شاید متذکر شوید«.1

١ــ اعراف، ٥٧ 
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 معاد، رویدادی حتمی و ضروری
بعد از آنکه دانستیم احیای مردگان امری ممکن است و به شکل های گوناگون در همین 
جای  هیچ  و  است  حتمی  رویداد،  این  بدانیم  که  می رسد  آن  به  نوبت  است،  داده  رخ  دنیا 
تردیدی در آن نیست، زیرا دالیلی خدشه ناپذیر، انجام آن را ضروری و قطعی می نماید، به 

گونه ای که عدم تحقق آن مخالف عدل و حکمت الهی و هدف مندی جهان و انسان است.
ّ ل ُهَو، لََیجَمَعنَّکُم ِالىَ  َیوِم الِقیاَمةِ، ل َریَب فیِه، َو َمن َاصَدُق ِمَن الّلِٰه  َه ِا ـٰ الّلُٰه ل ِال

َحدیًثا
خداوند کسی است که هیچ معبودی جز او نیست. به یقین، در روز رستاخیز، 
که هیچ شکی در آن نیست، شما را گرد خواهد آورد، و راست گوتر از خدا 

در سخن کیست؟1 
در اینجا با دو دلیل از دالیل ضروری و حتمی بودن قیامت آشنا می شویم:

1 برهان عدل:
عدالت یکی از مهم ترین و معروف ترین صفات خداوند است. خداوند براساس عدل جهان 

را آفریده و اداره می کند.
بسیاری از اعمال صالح و همچنین جرائم را در این دنیا نمی توان به طور کامل پاداش یا 
کیفر داد؛ مثالً چگونه می توان کسی را که ظلم بسیار کرده و افراد بی گناه فراوانی را به قتل 
رسانده است، در این جهان کیفر داد؟ آیا می توان بیش از یک بار او را قصاص نمود؟ یا کسی 
که خدمات فراوانی به دیگران کرده و مثالً جان افراد زیادی را از مرگ نجات داده است، 

چگونه می توان در این دنیا پاداش اعمال نیک و خدمات بزرگ او را داد؟!
در صورتی که جهان دیگری با ظرفیت باالتری از این دنیا وجود نداشته باشد تا نیکوکاران 
به پاداش کامل نیکی های خود برسند و بدکاران به سزای تمام زشتی های خود مبتال شوند؛ 
و  نیکوکار  ثانیًا،  نمی شود؛  محقق  و  اجرا  درستی  به  آنان  مورد  در  عدالت خداوند  اوًل، 
بدکار، پس از مرگ با هم برابر می شوند، زیرا هردو نابود شده و فرقی بین آنها باقی نمی ماند و 
این ظلم و ستم بر بندگان نیکوکار خواهد بود؛ اما چون خداوند عادل است، قطعاً شرایطی را 

1ــ نساء، 87 
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ایجاد می کند که همگان به پاداش یا کیفری که سزاوار آن هستند برسند و عدالت الهی کامالً 
اجرا شود؛ آن شرایط همان قیامت و جهان آخرت است.

توجه به این آیات، ما را با این حقیقت بیشتر آشنا می کند:
َاَفَنجَعُل الُمسلِمیَن کَالُمجِرمیَن، ما لَکُم کَیَف تَحکُموَن1.

آیا فرمانبرداران را چون بدکاران قرار خواهیم داد؟! شما را چه شده؟ چگونه 
داوری می کنید؟

یِّئاِت َان نَجَعلَُهم کَالَّذیَن آَمنوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت  َام َحِسَب الَّذیَن اجتََرُحوا السَّ
َسواًء َمحیاُهم َو َمماُتُهم ساءَ ما َیحکُمون2.

آیا کسانی که مرتکب کارهای بد شده اند، پنداشته اند که آنان را مانند کسانی 
قرار می دهیم که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند ]به طوری که[ زندگی 

آنها و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری می کنند.
ماواِت َو الَرَض بِالَحقِّ َو لُِتجزیٰ  کُلُّ نَفٍس بِما کََسبَت َو َخلََق الّلُٰه السَّ

َو ُهم ل ُیظلَمونَ ٣.
و خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفریده است تا هرکس در برابر اعمالی که 

انجام داده است جزا داده شود؛ و به آنها ستمی نخواهد شد.

  تالش 

ارتباط هریک از آیات باال را با برهان عدالت مشخص کنید.

1ــ قلم، 35 و 36
2ــ جاثیه، 21
3ــ جاثیه، ٢٢ 
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2 برهان حکمت:
براساس  را  انسان  و  جهان  چون  و  است  حکیم  خداوند  که  آموختیم  گذشته  درس  در 
حکمت آفریده، برای آنها هدفی مهم قرار داده و اسباب هدایت و حرکت به سوی آن اهداف 

را هم برایشان فراهم کرده است.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا این جهان ظرفیت الزم برای تحقق اهداف خلقت 

انسان را دارد یا خیر؟
تکامل  و  خدا  به  تقرب  الهی،  بی منتهای  رحمت  از  بهره مندی  خدا،  از  عمیق  شناخت 
بی پایان در نتیجٔه عبادت، مهم ترین اهداف خلقت بوده و هستند؛ اما هیچ یک از آنها امکان 
تحقق »کامل« در این جهان را ندارد، اگرچه که به طور محدود تحقق پیدا می کند. در این 
جهان به دلیل جهل مردم و همچنین حق گریزی عده ای از آنها، همواره در تشخیص حق و 
باطل، اشتباه و نزاع رخ داده و می دهد و همین خطا و دعوا، مانع تحقق اهداف خلقت است.
در صورتی که خداوند، جایگاه و شرایط اجرا و تحقق نهایی این اهداف را فراهم نکند 
و با ظهور کامل حق، برای همیشه نزاع حق و باطل به سود حق و حقیقت پایان ندهد؛ هدف 
خلقت محقق نشده و حکمت الهی بی نتیجه یا ناقص می ماند و این برخالف حکمت است؛ 
پس قطعاً خداوند جهانی را به پا خواهد کرد که ظرفیت و شرایط الزم را برای تحقق اهداف 

خلقت داشته باشد.
َاَفَحِسبُتم َانَّما َخلَقناکُم َعبًَثا َو َانَّکُم ِالَینا ل ُترَجعوَن.1

ما  سوی  به  )شما(  و  آفریده ایم  بیهوده  را  شما  ما  که  پنداشته اید  چنین  آیا 
باز نمی گردید؟ 

  تالش 

با کمک دبیر محترم، برهان عدل و حکمت را در چند جمله کوتاه خالصه کنید.

1ــ مؤمنون، 115 
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 منکرین معاد چه می گویند؟
بعد از آنکه با ذکر برخی از دالیل محکم، به امکان و ضروری بودن معاد پی بردیم، این 
سؤال برایمان پیش می آید که چرا در طول تاریخ و تاکنون عده ای از پذیرش آن سر باز زده اند؟ 
به راستی انگیزه و دالیل آنها چیست؟  در اینجا به طور مختصر با انگیزه ها و شبهات منکرین 

معاد آشنا می شویم. 

 انگیزه های انکار معاد: 
به  اقرار و اعتراف به وجود قیامت و جهان پس از مرگ، تنها یک سخن نیست، بلکه 
دنبال خود مسئولیت و وظیفه به همراه می آورد و جلوی آزادی افسارگسیخته، شهوت رانی 
ظالمانه  و  ناحق  و سلطٔه  و حکومت  دیگران  کردن حقوق  پایمال  بی حدومرز،  لذت جویی  و 
را می گیرد و آدمی را از هرگونه زشتی و ستم بازمی دارد؛ به همین جهت کسانی که جز به 
لذت جویی و آزادی های حیوانی و جمع مال و ثروت نمی اندیشند و همچنین کسانی که اعتقاد 
به قیامت را مانع ادامٔه قدرت و سلطٔه خود بر مردم می بینند، برای رسیدن به خواسته های 
ناصحیح خود چاره ای جز انکار معاد نمی یابند، تا به این وسیله هم از زیر بار مسئولیت و 
وظیفه شانه خالی کنند و هم خود را از عذاب وجدان که در برابر ظلم ها و گناهان سرزنش شان 
می کند، نجات دهند. بنابراین، فرار از تعهد و مسئولیت و وظیفه و میل به قدرت و حکومت، 

انگیزه های مهم انکار معاد است.
.1 بَل ُیریُد اِلنساُن لَِیفُجَر َاماَمه و َیَسئَُل َاّیاَن َیوُم الِقیاَمةٰ

)انسان شک در معاد ندارد( بلکه او می خواهد )آزاد باشد و بدون ترس از 
دادگاه قیامت( در تمام عمر گناه کند! )از این رو( می پرسد: روز قیامت چه 

وقت خواهد بود؟

 مهم ترین دلیل و شبهات منکرین معاد: 
قرآن کریم مهم ترین دالیلی که از سوی منکران معاد مطرح می شود را این گونه بیان می کند: 

1ــ قیامت، 5 و 6 
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1 نبود دلیل و افسانه پنداشتن معاد:
گروهی از انکارکنندگان معاد می گویند ما دلیلی برای اثبات قیامت  و اعتقاد به آن نداریم؛ 

و نمی توانیم به چیزی که دلیلی برای آن نیست اعتقاد داشته باشیم.
این گروه دانسته و از روی عمد، یا جاهالنه، دالیل محکم و خدشه ناپذیر امکان و ضرورت 
مسئولیت  یک  بار  زیر  از  و  می گیرند  نادیده  آموختیم،  را  آنها  از  بخشی  که  را  معاد  تحقق 

سرنوشت ساز شانه خالی می کنند و با این بهانه واهی خود را توجیه می نمایند.
، َو الّساَعُة ل َریَب فیها، ُقلُتم ما نَدری َما الّساَعُة  َو ِاذا قیَل ِانَّ َوعَد الّلِٰه َحقٌّ

ِان نَظُنُّ ِاّل ظَنًّا َو ما نَحُن بُِمستَیِقنیَن1
و هنگامی که گفته می شد: وعدٔه خداوند حق است و در قیامت هیچ شکی 
نیست، شما می گفتید: ما نمی دانیم قیامت چیست؟ ما تنها گمانی در این باره 

داریم و به هیچ وجه یقین نداریم!
اولین انسانی که پا بر روی زمین نهاد، پیامبری الهی بود و با فرزندان و نسل 
خویش از معاد سخن گفت و پس از او نیز تمام پیامبران الهی بر معاد تأکید 
قدیم ترین  از  آن،  از  معاد و سخن  به  اعتقاد  که  باعث شد  امر  کردند، همین 

سخنان و عقاید بشر بشود.
گروهی از کسانی که به انگیزه های پیش گفته، معاد را منکر می شوند، قدیم بودن این اعتقاد 
و حقیقت را، دلیل بر افسانه و غیرواقعی بودن آن گرفته اند، در حالی که افسانه چیزی است 
که ساخته و پرداخته ذهن بشر باشد و دلیلی از عقل و نقل معتبر آن را تأیید نکند، اما معاد 
همواره مورد تأیید دالیل گوناگون عقلی و حسی و نقل معتبر بوده است، و قدیمی بودن این 

اعتقاد هیچ گاه دلیل غیرواقعی بودن آن نیست.
قالوا َا ِاذا ِمتنا َو کُّنا ُتراًبا َو ِعظاًما َا ِاّنا لََمبعوثوَن، لََقد ُوِعدنا نَحُن َو آباُؤنا ٰهذا ِمن 

لیَن2 َقبلُ ِان ٰهذا اِ ّل َاساطیُر الَوَّ
آنها گفتند: آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان های )پوسیده( شدیم، 
آیا بار دیگر برانگیخته خواهیم شد؟! به ما و پدران مان نیز پیش از این چنین 

وعده هایی داده شده بود. اینها چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست.

1ــ جاثیه، 32 
2 ــ مؤمنون، 82 و 83 
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برخی دیگر از منکرین معاد، به جای اینکه به دالیل حقانیت این موضوع توجه کنند، به طور 
کلی پیامبران را تکذیب می کنند و آن همه نشانه ها و دالیل صدق انبیای الهی را نادیده می گیرند 
و آنها را متهم به دیوانگی و دروغگویی می نمایند، حال آنکه شواهد صداقت و درستی سخنان 
و دعوت پیامبران الهی به قدری فراوان است که هیچ عاقل باانصاف و آزاداندیشی نمی تواند 

آن را انکار کند، اما اینان برای رهایی از بار تعهد و وظیفه، حقیقت را منکر می شوند. 
قُتم  َو قاَل الَّذیَن کََفروا َهل نَُدلُّکُم َعلٰی َرُجٍل ُیَنِبُّئُکم ِاذا ُمزِّ

ٍق ِانَّکُم لَفی  َخلٍق َجدیٍد، َافتَریٰ  َعلَی الّلِٰه کَِذًبا َام بِهی ِجنٌَّة1 کُلَّ ُمَمزَّ
کسانی که کفر ورزیدند، گفتند: آیا مردی را به شما نشان دهیم که به شما خبر 
 دهد که چون کامالً متالشی و ریزریز شدید، )بار دیگر( آفرینشی تازه خواهید 

یافت؟! آیا او بر خدا دروغ می بندد یا دیوانه است؟!
2 بعید دانستن وقوع قیامت: 

شدن  زنده  می گویند:  که  است  این  معاد  منکرین  شبهات  مهم ترین  از  یکی 
مقدور و ممکن نیست که  دوباره مردگان کاری بسیار سخت است و اصالً 
دوباره  را  شده  پراکنده  طبیعت  و  خاک  در  و  پوسیده  کامالً  اجساد  بشود 
جمع آوری و بازآفرینی کرد، اینان علم و قدرت خداوند را برای این کار کافی 
نمی دانند؛ اما خداوند دانا و توانا به آنان این گونه جواب می دهد که اوالً، هیچ 
کاری برای خدا سخت و ناممکن نیست و خدا بر هر کاری توانا است2. ثانیاً، 
آفرینش مجدد شما، دشوارتر از آفرینش اولیٔه شما نیست، پس همان خدایی 
ثالثاً،  بیافریند.  که اولین بار و بدون سابقه شما را آفرید، می تواند دوباره هم 
دانش الهی نامحدود است و به تمام اجزای پراکندٔه شما در هرجایی باشند 

آگاه است و به جمع آوری آنها نیز توانا است.
توجه به این آیات، به فهم نکات فوق کمک می کند:

َانَّ الّلَٰه َعلیٰ  کُِلّ َشی ءٍ َقدیٌر3

1. َسبَأ، 7 و 8 
٢ــ رجوع کنید به سورٔه یس، ٧٨ و ٧9

3ــ بقره، 259
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خداوند بر هر چیزی تواناست
ٰذلِکَ َحشٌر َعلَینا َیسیٌر1

این جمع آوری خلق بر ما سهل و آسان است. 

3  تغییر و نابودی شخصیت:
نابودی  نمی شناسند، مرگ را موجب  به جز همین جسم  انسان حقیقتی  برای  کسانی که 
نابود  مرگ  با  او  یعنی جسم  انسان  که شخص  همان طور  می گویند  و  می دانند  انسان  کامل 
می شود، شخصیت او هم از بین می رود، زیرا آدمی همان جسم و بدن است و نه چیز دیگر؛ 
اینان در شناخت حقیقت انسان دچار اشتباه هستند و با بی توجهی به دالیل عقلی و وحیانی، 
نمی دانند که حقیقت انسان، روح است نه جسم؛ و با مرگ تنها جسم انسان از کار می افتد، 
اما روح او به حیات خود ادامه می دهد و شخصیت خود را حفظ می کند و در قیامت خداوند 
آن جسم را بازمی آفریند و روح را به آن ملحق می کند و این متالشی شدن جسم و بازآفرینی 

مجدد آن هیچ تغییری در حقیقت و شخصیت آدمی ایجاد نمی کند.

  پرسش 

1  چرا در قرآن، بسیار از معاد یاد شده است؟
2  چرا می گوییم معاد امری ممکن است و محال نیست؟ دو دلیل ذکر کنید.

3  برهان عدالت، برای اثبات حتمی بودن قیامت را توضیح دهید.
4  برهان حکمت، برای اثبات حتمی بودن قیامت را توضیح دهید.

5  مهم ترین انگیزه های انکار معاد چیست؟
6   هریک از آیات زیر با کدام بخش درس ارتباط دارد؟ چگونه؟

  َو ُهَو الَّذی َیبَدُؤا الَخلَق ثُمَّ ُیعیُدهو َو ُهَو َاهَوُن َعلَیِه2
   َو َضَرَب لَنا َمثاَلً َو نَِسَی َخلَقه و قاَل َمن ُیحِیی الِعظاَم َو ِهَی َرمیٌم،

ةٍ َو ُهَو بِکُلِّ َخلٍق َعلیٌم3 َل َمرَّ      ُقل ُیحییَها الَّذی َانَشاَها َاوَّ

1ــ ق، 44
2ــ روم،27

3ــ یس،78 و 79 
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 هم اندیشی 

1   اگر در بحث وجود معاد، دلیلی جز خبر پیامبران نداشتید، آیا آن را می پذیرفتید؟ 
به چه دلیل؟

       پاسخ خود را با دوستانتان در میان بگذارید.
2   با توجه به آموخته های خود، پیرامون این جمله گفت وگو کنید »حقیقت انسان 

روح است نه جسم«. دلیل خود را به صورت روشن ارائه دهید.

  تحقیق 

1   شما تاکنون با برخی از نام های قیامت مانند یوم الدین، یوم الَفصل، یوم الحساب     
و ... آشنا شده اید. اکنون تعداد دیگری از نام های قیامت را از قرآن بیابید و وجه 

نام گذاری قیامت به آن نام ها را توضیح دهید.
2   با راهنمایی دبیر محترم دو نمونٔه دیگر از زنده شدن مردگان که در قرآن ذکر شده 

است را بیابید و آن را در کالس ارائه دهید.

7   چرا منکریِن معاد، مرگ را باعث نابودی شخصیت آدمی می دانند؟ شما چه پاسخی   
به آنها می دهید؟
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درس هفتم

آغاز راه

همٔه ما انسان ها حقیقتی به نام »مرگ« را تجربه می کنیم؛ حقیقتی که 
شاید چندان نمی شناسیم اما از آن هراسناکیم. در این درس می خواهیم 

در رابطه با این حقیقت حتمی به برخی سؤاالت پاسخ دهیم:

1  مرگ چیست و در لحظٔه مرگ دقیقاً چه رخ می دهد؟
2  چرا برخی ها راحت می میرند و برخی ها بسیار سخت و دشوار؟

3  چه کسانی ما را می میرانند؟
4 چرا برخی انسان ها از مرگ در هراسند؟

https://www.roshd.ir/110227-7
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آیات زیر را بخوانید و ترجمه کنید.

بسم الّله الرحمن الرحیم

الّلُهٰ َیتَوفَّی اَلنُفَس حیَن َموتِها 
َوالَّتی لَم تَُمت فی َمناِمها

َفُیمِسکُ الَّتی َقضٰی َعلَیَها الَموَت
ی َو ُیرِسُل اُلخرٰی ِالٰی َاَجٍل ُمَسمًّ

ُزَمر / 42

...............................

...............................

...............................

...............................

................................ُقل َیتََوّفاکُم َملَکُ الَموِت
َل بِکُم  الَّذی ُوِکّ

ثُمَّ ِالٰی َربِّکُم ُترَجعوَن
َسجده / 11

..............................

..............................

َحّتٰی ِاذا جاءَ َاَحَدکُُم الَموُت
تُه ُرُسلُنا   َتَوفَّ

طونَ  َو ُهم لُیَفِرّ
َانعام / 61

.............................

.............................

.............................

  ماهیت مرگ
 هر گاه صحبت از مرگ انسان باشد، قرآن کریم واژٔه »توفی« را به کار برده1 و مرگ را با 
آن همراه می داند. »توفی« به معنای دریافت تمام و کمال یک چیز است. در انسان نیز چون 
مرگ وی با دریافت کامل روح و جان انسان همراه است، از واژٔه »توفی« استفاده می شود؛ 

مثالً می گویند »فالن شخص وفات کرده است«. 

1ــ نساء، 97 / انفال، 50 / سجده، 11 / مائده، 117 / رعد، 40 / زمر، 42 / نحل، 28
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به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که مرگ انسان به معنای نابودی و فنای او نیست و با 
آن چیزی از حقیقت او کم یا گم نمی شود1 بلکه فقط روح که حقیقت او را تشکیل می دهد 
دریافت شده و از این دنیا به سرایی دیگر که حیات محض و جاویدان است منتقل می شود. 
آیٔه شریفٔه »کُلُّ نَفٍس ذائَِقُة الَموِت« هم به همین معنا اشاره دارد زیرا می گوید هر نفسی مرگ را 
می چشد؛ یعنی نفس انسانی در برهه ای از زندگی خود با مرگ مواجه می شود و آن  را درک 
می کند؛ الزمٔه مواجه شدن با چیزی و درک آن، این است که خود نفس در آن زمان نابود 

نشده باشد و وجود داشته باشد؛ پس مرگ باعث نابودی انسان نمی شود.

 تشابه خواب و مرگ
آیٔه 42 سورٔه زمر اشاره کرد که  به  پیچیدٔه مرگ می توان  با حقیقت  بیشتر  برای آشنایی 
برای تبیین ماهیت مرگ از موضوع خواب استفاده می کند و می فرماید هنگام خواب، روح 
همٔه انسانها توفٰی می شود، سپس روح کسانی که زمان مرگشان فرا نرسیده باشد به جسمشان 
داشته  نگه  نزد خداوند  باشد  که زمان مرگش رسیده  بازگردانده می شود.2 اما روح هر کس 
می شود و پس از دریافت ، دیگر به جسم بازگردانده نمی شود. اصطالح »قبض روح« که در 

١ــ معاد در قرآن، آیت اللّه جوادی آملی، ج4، ص182 ــ 181 
٢ــ این امر، مستلزم این است که ارتباط روح در هنگام خواب به طور کامل با بدن قطع نشده باشد اما در مرگ، ارتباط روح 

با جسم به طور کامل منقطع می شود.
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تعالیم دینی وجود دارد نیز به همین معنای دریافت و عدم بازگشت روح به بدن اشاره دارد.
به این ترتیب، جدایی روح از بدن حقیقتی است که بین خواب و مرگ مشترک است. این 
اشتراک، منجر به وجود شباهت های دیگری بین خواب و مرگ هم می شود که برشمردن آنها 

ماهیت مرگ را روشن تر می سازد:
1  در مرگ، همانند خواب، محدودیتهای زمانی و مکانی که در دنیا وجود داشته از بین 
می رود؛ به همین دلیل  ادراک انسان در این دو حالت از زمانی که در دنیا قرار داشته 

است، بسیار عمیق تر و کامل تر می شود.
2   عالوه بر این، خواب و مرگ شباهت بزرگ تری نیز دارند و آن اینکه آنچه در خواب 

یا پس از مرگ برای انسان رخ می دهد، دیگر در حیطٔه اختیار او نیست.

 چه کسی انسان را قبض روح می کند؟
در قرآن کریم در مورد اینکه چه کسی عهده دار توفی و قبض روح انسانها در هنگام مرگ 
است، آیات مختلفی مشاهده می شود که بعضی از آنها توفی را به خدا نسبت داده و بعضی 

دیگر، آن را به ملک الموت یعنی عزرائیل یا حتی سایر فرشتگان، منسوب می کند.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که باالخره خداوند قبض روح را به عهده 

دارد یا مالئکه و یا ملک خاصی به نام عزرائیل؟
این پرسشی است که شخصی از امام علی  پرسید و پاسخ زیبای امام  این بود که:

»کاری را که فرشتگان مأمور الهی انجام می دهند، کار خداوند است زیرا به 
را  میان فرشتگان، رسوالن و سفیرانی  از  او عمل می کنند. خداوند  فرمان 
بین خود و مردم برگزیده است. برای ملک الموت، اعوان و یارانی است از 
فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب که عهده دار عمل وی هستند و به جای 
او قبض روح می کنند. کسی که اهل طاعت باشد، به تصدی فرشتگان رحمت 
قبض روح می شود و آن کس که اهل گناه و عصیان است، فرشتگان نقمت 
الموت است و هر کاری  اینان عمل ملک  او را قبض روح می کنند. عمل 
را که انجام می دهند، منتسب به اوست. بنابراین کار یاران ملک الموت کار 
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که  و کار ملک الموت کار خداوند است. خداوند است  ملک الموت است 
جان مردم را به دست هر کس اراده فرماید قبض می کند؛ اوست که می بخشد، 
محروم می سازد؛ پاداش می دهد و کیفر می کند؛ به دست هر کس که خواسته 

باشد و در واقع کار امنا و برگزیدگان خداوند، کار خداوند است1«.
بر این اساس در خصوص قبض روح انسانها می توان به این نکات اشاره کرد:

در  که  است  نام عزرائیل  به  فرشتٔه جلیل القدری  انسانها  قبض روح  اصلی  1  مسئول 
آیات قرآن از او با عنوان ملک الموت یاد شده است. سایر فرشتگانی که در قرآن، 
قبض روح به آنها نسبت داده می شود، در واقع اعوان و یاران او هستند که از طرف 

او مأمور به قبض روح انسان ها می شوند2.
2  کار عزرائیل و سایر فرشتگان در قبض روح، همان فعل خداست. زیرا ارادٔه خداوند 
متعال بر این قرار گرفته است که فعل او از طریق اسباب و علل عالم انجام شود که در 
اینجا، این اسباب همان فرشتگان هستند؛ چنان که خالقیت و رازقیت او نیز از طریق 

اسباب و وسائط عالم انجام می شود.

 انواع جان دادن
عالم قبل از مرگ یعنی دنیا با عالم بعد از مرگ تفاوت های بسیاری دارد. انتقال از این 
عالم به آن جهان با سرعت و در مدتی کوتاه انجام می پذیرد و محتضر3 در عرض یک یا چند 

لحظه دنیای گذران را ترک می کند و به عالم ناشناختٔه پس از مرگ وارد می شود4.
این انتقال برای بعضی بسیار راحت و آسان و برای برخی دیگر، به غایت سخت و دشوار 
است. با توجه به سختی و آسانی مرگ برای مؤمنان یا کافران باید گفت براساس آیات انسان ها 

بسته به اعمالشان در مواجهه با مرگ حاالت مختلفی دارند:

١ــ بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج3، ص130
2ــ همچنین در برخی از منابع، اختالف درجه و تفاوت عظمت روحی انسان ها دلیل دیگری برای تفاوت متصدیان قبض روح 

شمرده شده است. )معادشناسی، عالمه حسینی طهرانی، ج1، ص142(
3ــ کسی که در حال جان دادن است.

4ــ گفتار فلسفی )معاد از نظر جسم و روح(، مرحوم فلسفی، ص201
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1  خوبانی که راحت جان می دهند:

حضرت علی  می فرماید:
 هنگام مرِگ خوبان، بشارتی به آنان داده می شود که چشمشان روشن و به 

مرگ عالقه پیدا کرده و راحت جان می دهند. 
در بعضی از روایات، جان دادن این گروه از مؤمنان از جهت راحتی و شیرینی به بوییدن 

گل خوشبو تشبیه شده است.
2  خوبانی که سخت جان می دهند:

پیامبر اکرم  فرمود: 
مرگ و سختی های آن سبب جبران گناهان اندکی است که مؤمنان دارند تا 

پس از مرگ، کیفر دیگری نداشته و پاک و پاکیزه نزد خدا روند.
3  بدکارانی که راحت جان می دهند:

امام کاظم  می فرماید: 
راحت مردن کافر به خاطر تسویه حسابی است که خداوند نسبت به کارهای 
زندگی  در  کارهای خوبی  کافران  از  بعضی  می دهد، چون  انجام  آنان  نیک 

دنیوی خود دارند که آسان مردن پاداش آنهاست.
4  بدکارانی که به سختی جان می دهند:

این اولین عقاب الهی این افراد است1.
به کار رفته  تکان دهنده ای  و  بسیار عجیب  تعابیر  این گروه  بیان سختی جان دادن   برای 
است؛ تعابیری که درد ناشی از جان کندن این افراد را به درد تکه تکه کردن گوشت بدن با 

مقراض )قیچی( یا درد نیش زدن افعی ها و عقرب ها تشبیه کرده است2.
خدا  از  گذاشته اند  سر  پشت  را  موت  سکرات3  که  کسانی  از  برخی  احوالی  چنین  در 
می خواهند که آنها را برای انجام اعمال صالحی که در دنیا ترک کرده بودند به دنیا بازگرداند 

١ــ معاد، حجة االسالم محسن قرائتی، ص18
٢ــ بحار االنوار، عالمه مجلسی، ج6، ص251

٣ــ حالتی است شبیه به مستی که بر اثر فرارسیدن مقدمات مرگ به انسان دست می دهد و گاه بر عقل او چیره می گردد و او 
را در اضطراب و ناآرامی شدیدی فرو می برد. )تفسیر نمونه، ج22، ص452(
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که پاسخ آنها منفی است1. علت این امر را می توان در احادیثی جستجو کرد که مرگ را به 
بیداری از خواب تشبیه می کنند.

امام علی  می فرمایند:
الّناُس نِیاٌم ِاذا ماُتوا انتَبَهوا2

مردم در خوابند، وقتی مردند بیدار می شوند.
باز  آنها را نداشت  به حقایقی که پیش از این قدرت درک  بیداری، دیدٔه انسان  این  در 
قالب  در  را  آن  باطن  باشد  گذرانده  تباهی  و  گناه  در  را  خود  دنیوی  زندگی  اگر  می شود. 
عذاب های سخت و شدید مشاهده می کند و چون خود را برای آن آماده نکرده است آرزو 
این  از  را  او  که  کند  آماده  آن  برای  توشه ای  تا  بازگردد  دنیا  به  دوباره  ای کاش  که  می کند 
عذاب ها برهاند. اما اگر اهل ایمان و عمل صالح بوده باشد، از قبل خود را برای این منزل 
جدید که در واقع زندگی اصلی و جاوید اوست آماده کرده است و لذا خود را با زیبایی ها و 
نعمت هایی مواجه می بیند که هرگز تمایل نخواهد داشت آنها را ترک کند و با کمال آرامش و 

آسایش و لذت در آنجا ساکن می شود.

 هراس از مرگ
مرگ حقیقتی است که اکثر انسان ها اعم از مؤمن و کافر از آن در هراس اند. هراس گروه 
اول به این دلیل است که مرگ را حادثٔه عظیمی در زندگی خود می شمارند که قرار است 
آنها را وارد حیاتی ابدی کند؛ سرایی که بازگشت از آن امکان پذیر نیست و با ورود به آن 
سرنوشت خوب یا بد انسانها رقم می خورد. این هراس، باعث اکراه از مرگ نمی شود بلکه 
باعث می شود تا این دسته از انجام کارهایی که سعادت اخروی انسان را به خطر می اندازد، 
دوری کنند. این هراس خوفی شوق انگیز است که می تواند انسان را به پرهیز از گناه و حرکت 

و جمع آوری توشه برای سرای ابدی وادارد و در نتیجه، ترسی مطلوب و پسندیده است.
اما هراس گروه دیگر از مرگ به این دلیل است که یا درک درستی از حقیقت آن ندارند 
و آن را به منزلٔه نابودی و فنای ابدی می دانند و به دلیل میل فطری انسان به جاودانگی از آن 

1ــ مؤمنون، 100
2 ــ خصائص ااَلئمه، ص 112 
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می ترسند و یا گناهان بسیار آنها، موجب ترسشان از مرگ شده است؛ زیرا می دانند که مرگ 
آنها مساوی با ورودشان به جهنم و مواجهه با عذاب های دردناک الهی است. 

ما از یک سو، مرگ را مساوی با فنای ابدی و نابودی مطلق نمی دانیم و از سوی دیگر 
مانند مؤمنان حقیقی و انسان های کامل، خالی از لغزش و گناه نیستیم. از همین رو، نوعی 
ترس از مرگ در بسیاری از ما وجود دارد که ترس مطلوب و مثبتی نیست. راه رهایی از این 
هراس، خالص شدن از گناهان گذشته با توبه و دوری از گناهان آینده از طریق مجهز شدن 
به سالح تقواست. اما برای چشیدن خوفی شوق انگیز و مثبت که اولیای الهی را به تالش 
روزافزون و مضاعف وامی دارد تا با توشه ای هر چه کامل تر به سرای ابدی وارد شوند، باید 
به ایمان و باوری قلبی تبدیل کنیم؛  شناختی را که از ماهیت مرگ و حیات اخروی داریم 
ایمان به حقیقت مرگ و نزدیکی آن و ایمان به تأثیری که تک تک اعمال ما در سرنوشت خوب 

و بد ما دارد. 
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  تعمیق یادگیری

1 هر یک از آیات ابتدای درس به چه پیامی اشاره دارند؟ چگونه؟
2 توضیح دهید چرا در فرهنگ قرآن از مرگ با عنوان »تََوفی« یاد می شود؟

3  قرآن کریم، مرگ را به چه چیزی تشبیه می کند؟ از این تشبیه چه نتایجی می توان گرفت؟
4  در رابطه با قبض روح انسان به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

چه  به  طوَن«  الیُـَفِرّ هُم  َو  ُرُسلُنا  تََوفَّتُه  الَموُت  َاَحَدکُُم  جاَء  ِاذا  »َحّتٰی  آیٔه   الف(  
موضوعی در این زمینه اشاره می کند؟

 ب( آیا آیٔه فوق با آیٔه 42 سورٔه زمر منافات ندارد؟ چرا؟
 ج( برای عبارت مقابل دلیل بیاورید. »مالک حقیقی مرگ، خداست«.

5  عبارت »حتی إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلی أعمل صالحا فیما ترکت« 
توسط چه کسانی بیان می شود؟ چرا؟

6  به نظر شما علت هراس هر یک از افراد زیر از مرگ چیست؟ این هراس، مطلوب 
است یا خیر؟ چرا؟

 الف( فردی که در نمازش کاهل است.
 ب( نویسندٔه کتابی دربارٔه انکار خدا

 ج( اولیای دین
7 صحیح و غلط را با ذکر دلیل تعیین کنید.

 الف( مرگ سخت و دشوار، یکی از نشانه های شقاوت انسان است.

 ب( مؤمنان حقیقی به دلیل کمی توشٔه خود، مرگ را دوست ندارند.
شدن  کم  و  دنیا  به  انسان  بی رغبتی  سبب  مرگ،  فراوان  »یاد  می گوید:  8  شخصی 
فعالیت های او می گردد در حالی که در روایات بر انجام کار و دوری از بیکاری تأکید 
شده است؛ پس یاد فراوان مرگ با دین سازگاری ندارد«؛ با او موافقید یا خیر؟ چرا؟
9 هر یک از موارد زیر به کدام یک از راه های رهایی از ترس از مرگ بازگشت دارند؟

 الف( پرهیز از غیبت کردن
 ب( توبه کردن از دروغی که به مادرم گفته ام.
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 ج( به تأخیر نینداختن قضای روزه ای که در ماه رمضان نگرفته ام.
 د( ایمان به سؤال و جواب قبر

 هم اندیشی

1  در ابتدای درس براساس آیات قرآن کریم، مرگ را به خواب تشبیه کردیم و سپس 
موضوع  دو  این  دانستیم.  بیداری  نوعی  را  آن  امیرالمؤمنین   سخن  براساس 

چگونه با یکدیگر قابل جمع هستند؟
دُه لَِرقَدتی، َو  2   »َفَمن َیکوُن َاسَوُا حاًل ِمّنی ِان َانَا ُنِقلُت َعلٰی ِمثِل حالی ِالٰی َقبری، لَم  ُاَمِهّ
لَم َاْفُرْشُه بِالَعَمِل الّصالِِح لَِضجَعتی، َو مالِی ل  َابکی َو ل  َادری ِالٰی ما  َیکوُن َمصیری و َارٰی 

نَفسی ُتخاِدُعنی و َاّیامی ُتخاتِلُنی َو َقدَخَفَقت ِعنَد َرأسی َاجنَِحةُ الَموِت.
 )خداوندا( چه کسی از من بدحال تر است اگر من با چنین حالی به طرف قبرم منتقل شوم؛ 
قبری که آن را برای خوابگاه خود آماده نکرده ام و با عمل صالح در آن بستری نگسترده ام. 
 مرا چه شده است که نمی گریم در حالی که نمی دانم بازگشتم به کجاست و می بینم
که نفسم در حالی که عقاب مرگ بر سرم بال و پر گشوده است، مرا فریب می دهد.«

با تفکر در فرازهای فوق از دعای زیبای ابوحمزه ثمالی به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
1 براساس این عبارات، علت نگرانی امام سجاد  از رسیدن مرگ چیست؟

، علت طرح این نکات در این  با توجه به معصوم بودن ائمٔه اطهار  2  به نظر شما 
دعا چیست؟

 تحقیق 
 برخی می پرسند هر روز و هر ثانیه میلیون ها نفر در نقاط مختلف دنیا و در شرایط بسیار مختلف
 می میرند؛ چگونه ممکن است یک فرشته بتواند در آن واحد همٔه آنها را قبض روح کند؟!
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درس هشتم

برزخ

زمانی که مجاهدی در راه خدا به شهادت می رسد یا مادری پس از 
از  پس  پدری  یا  می بندد  فرو  جهان  از  چشم  شایسته،  فرزندان  تربیت 
کلی  به طور  و  می سپرد  جان  بیماری  بستر  در  کوشش  و  تالش  سال ها 

وقتی انسان ها می میرند چه اّتفاقی برایشان می افتد؟
آیا ارتباطشان با دنیا کاماًل قطع می شود؟

آیا به صورت مستقیم وارد جهان آخرت می شوند؟ یا آنکه مرحله ای 
بر  دالیلی  چه  است  چنین  اگر  داشت؟  خواهند  رو  پیش  در  را  دیگر 

وجودش داریم؟ 
آن مرحله چه نام دارد؟ چه ویژگی هایی دارد؟ 

و چه رابطه ای میان دنیا و آن مرحله وجود دارد؟

https://www.roshd.ir/110227-8
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آیات زیر را بخوانید و ترجمه کنید. 

بسم الّله الرحمن الرحیم

ِه َامواًتا  َولتَحَسبَنَّ الَّذیَن ُقِتلوا فی َسبیِل الّلٰ
بَل َاحیاٌء ِعنَد َربِِّهم ُیرَزقوَن

آل عمران/ 169

................................

................................
..........................

الَّذیَن تَتََوّفاُهٍمُ الَمالئِکَُة طَِیّبینَ 
َیقولوَن َسالٌم َعلَیکُمُ 

ُادُخلوا الَجنََّة بِماکُنُتم تَعَملوَن
نحل / 32

................................

................................

................................
................

ِاّنا نَحُن ُنحِیی الَموتٰی 
موا َو آثاَرُهم َو نَکُتُب ماَقدَّ

یس / 12

................................
...........................

هُ  َو لَیحَسبَنَّ الَّذیَن َیبَخلوَن بِما آتاُهُم الّلٰ
 ُهَو َخیًرا لَُهم

ٰ
ِمن َفضلِه

 َیوَم الِقیاَمةِ
ٰ
قوَن ما بَِخلوا بِه بَل ُهَو َشرٌّ لَُهم، َسُیطَوَّ

آل عمران / 180

................................

................................

................................
....................

قرآن و کلمات نورانی خاندان نبوت، ما را با وجود جهانی دیگر به نام برزخ آشنا می کند که 
پس از مرگ به آنجا منتقل می شویم و تا فرا رسیدن قیامت در آن زندگی می کنیم.
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 برزخ چیست؟
برزخ در لغت به حائل و مانع بین دو چیز گفته می شود1. به همین جهت در قرآن کریم و 
روایات، جهانی که بین زندگی موقت دنیا و حیات جاودان عالم آخرت قرار دارد، برزخ نامیده 

می شود. این جهان از لحظٔه مرگ آغاز می شود و تا برپا شدن قیامت ادامه می یابد.
 

 دلئلی بر وجود برزخ
به  در این بخش به طرح تعدادی از آیات و روایاتی می پردازیم که براساس آنها می توان 

وجود عالم برزخ پی برد.
الف( آیات

1  آیٔه 100 سورٔه مؤمنون: این آیه یکی از صریح ترین دالئل بر وجود برزخ است که 
عالوه بر اشارٔه صریح به وجود آن، نام برزخ و تعریف آن نیز در آن ذکر شده است. در 
این آیه، کسانی که توسط فرشتٔه مرگ، قبض روح شده اند درخواست می کنند که دوباره 
به دنیا باز گردند تا کوتاهی های خود را جبران کنند ولی به آنها گفته می  شود هرگز باز 
نخواهید گشت و از این پس تا روزی که در قیامت برانگیخته می شوید در برزخ خواهید 
 بود. با توجه به این آیه می توان نتیجه گرفت برزخ عالمی است که بین دنیا و آخرت 

قرار دارد؛ به این ترتیب که با مرگ آغاز می شود و با برپایی قیامت به پایان می رسد.
2  آیٔه 26 و 27 سورٔه یس: در این آیات، ماجرای مرد مؤمنی نقل می شود که به یاری 
فرستادگان خدا، که توسط قومش تکذیب شده بودند، می شتابد و پس از مرگ به او 
خطاب می شود که اکنون وارد بهشت شو و او می گوید ای کاش قوم من می دانستند 
که خداوند مرا بخشید و در زمرٔه کرامت شدگان قرار داد. با توجه به اینکه این ماجرا 
پیش از وقوع قیامت اتفاق افتاده است و مرد مؤمن در حالی وارد بهشت شده که 
طایفٔه او همچنان در دنیا بوده اند و او آرزو کرده است که ای کاش آنها از حال خوب 
نتیجه گرفت که پس از مرگ و قبل از قیامت، عالمی  با خبر می شدند، می توان  او 
وجود دارد که برخی از انسانها در آن متنعم به نعمت های بهشتی اند و این همان عالم 

برزخ است.

١ــ المفردات فی الفاظ القرآن الکریم، راغب اصفهانی، ص 5
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ب( احادیث
1 از واضح ترین احادیثی که می توان وجود عالمی قبل از قیامت را، که در آن عذاب 
و عقاب وجود دارد، نتیجه گرفت، سخنی از امام صادق  در پاسخ به یکی از اصحاب به 
نام ابی بصیر است. او از امام  در مورد حاالت ارواح مؤمنان پس از مرگ سؤال می کند 
از  می خورند،  بهشتی  غذاهای  از  مستقرند،  بهشت  حجره های  در  آنها  می فرماید:  امام  و 
نوشیدنی های بهشتی می نوشند و از خدا می خواهند که هر چه زودتر قیامت را برپا کند تا به 

پاداشهای نهایی خود نائل شوند1. 
عبارت حدیث نشان می دهد که مؤمنان در حالی از نعمتهای بهشتی بهره مندند که هنوز 
قیامت برپا نشده است؛ پس چاره ای نیست جز اینکه این بهشت در عالمی بین دنیا و آخرت 

باشد که پیش از این گفتیم برزخ نام دارد.
2 امام صادق  در حدیثی دیگر می فرمایند:

َوالّلِٰه ما َاخاُف َعلَیکُم ِاّل البَرَزَخ َو َاّما ِاذا صاَر الَمُر ِالَینا َفنَحُن َاولیٰ بِکُم2
به خدا سوگند من از برزخ بر شما می ترسم. اّما هنگامی که امور در دست ما 

قرار گرفت ما سزاوارتر به ]شفاعت[ شما هستیم.
برزخ هستند زیرا  بیت  نگران احواالت شیعیان خود در  این حدیث، اهل  براساس 
برزخ، جایگاهی است که برخالف قیامت در آن امکان شفاعت وجود ندارد. به این ترتیب 
معلوم می شود که غیر از قیامت عالم دیگری هست که در آن ثواب و عقاب و نعمت و عذاب 

وجود دارد و این عالم در برزخ بین دنیا و قیامت واقع شده است.

 ویژگی های برزخ
الف( وجود شعور و آگاهی در برزخ

آنچه در دنیا عامل وجود شعور و آگاهی و ادراک در انسان است روح اوست که با مرگ 
از بین نمی رود و در برزخ و سپس قیامت به حیات خود ادامه می دهد؛ لذا انسان در برزخ، 

١ــ تفسیر برهان، ص 466 / معاد از نظر جسم و روح، محمدتقی فلسفی، ص 852
٢ــ نورالثقلین، ج 3، ص 553 / بحاراالنوار، ج 6، ص 214 / عالم برزخ در چند قدمی ما، محمد محمدی اشتهاردی، 

ص146



82

قادر به کسب آگاهی است. اما آنچه وجود این شعور و آگاهی در برزخ را ثابت می کند، آیات 
و روایاتی است که در آنها از مکالمه با انسان هایی صحبت می شود که از دنیا رفته اند و در 

 برزخ قرار دارند؛ زیرا مورد خطاب و مکالمه قرار گرفتن از طرف خدا و فرشتگان یا پیامبر
 و اهل بیت  نشان دهندٔه وجود شعور و آگاهی در طرف خطاب آنهاست. به عنوان نمونه 
در آیٔه 97 سورٔه نساء، فرشتگان به هنگام گرفتن جان به ظالمان خطاب کرده و از احواالت 
بر روی زمین معرفی  از مستضعفین  پاسخ داده و خود را  آنها  آنها می پرسند و در مقابل، 
می کنند. در آیٔه 32 سورٔه نحل نیز مالئکه به هنگام گرفتن جان به بهشتیان سالم کرده و ورود 

آنها به بهشت را خوش آمد می گویند.
پیامبر  کردند،  فرار  قریش  سپاهیان  و  رسید  پایان  به  بدر  جنگ  که  هنگامی   همچنین 

 بر سر چاهی که پیکر کشتگان در آن قرار داشت رفت و یکایک آنان را به نام صدا زد و 
یافتید؟ من آنچه را پروردگارم  آیا آنچه را که پروردگارتان وعده داده بود، درست  فرمود: 
وعده داده بود، حق یافتم. یکی از مسلمانان گفت: یا رسول اللّه سخن گفتن با کسانی که 
مرده اند، چه سودی دارد؟! حضرت  به او فرمود: سوگند به خدا که تو از آنها شنواتر 
با گرزهای آهنین آنها را بگیرند فاصله ای جز اینکه من  نیستی و میان آنها و فرشتگانی که 

چهره خود را از آنان برگردانم نیست1.
این مکالمه و طرف خطاب قرار دادن نیز دلیل دیگری بر وجود شعور و آگاهی در برزخ است.

ب( بدن برزخی
در برزخ عالوه بر روح، جسم نیز وجود دارد و ارواح انسان ها در کالبدی لطیف که به بدن 
دنیوی آنها شباهت زیادی دارد، قرار دارند. به نحوی که از روایات فهمیده می شود افرادی که 
در بهشت برزخی قرار دارند با از دنیا رفتن یک مؤمن و ورود او به بهشت، او را می شناسند.

این نشان می دهد که انسان ها در آن دنیا دارای بدنی شبیه به بدن دنیوی خود هستند.
ج( سؤال و جواب قبر

اولین واقعه ای که ارواح درگذشتگان در برزخ با آن مواجه می شوند، سؤال و جواب فرشتگان 
از آنها در قبر2 است که امام صادق  می فرماید هر کس آن را انکار کند از ما نیست3.

١ــ بحاراالنوار، ج6، ص 452
2ــ در روایات منظور از قبر، عالم برزخ است و نه مکانی که بدن میت در آن دفن شده است.

3ــ بحاراالنوار، ج81، ص 43
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با استفاده از احادیث می توان نتیجه گرفت که شب اول قبر از موارد زیر سؤال می کنند:
1 خدایت کیست؟

2 پیامبرت کیست؟ رهبر و امامت کدام است؟
3 دینت چیست؟

4 عمرت را در چه راهی صرف کردی؟
5 اموالت را از چه راهی به دست آوردی و در چه راهی به مصرف رساندی؟

6 قبله ات کدام است؟
7 کتاب آسمانی تو چه نام دارد؟

8 سؤال از نماز
9 سؤال از زکات
10 سؤال از روزه
11 سؤال از حج1

د( فشار قبر
براساس احادیث، اکثر کسانی که از دنیا می روند و حتی مؤمنین دچار فشار قبر می شوند. 

امام صادق  در پاسخ به این سؤال که آیا کسی از فشار قبر رهایی می یابد فرمود:
نَعوُذ بِالّلِه ِمنها ما َاَقلَّ َمن َیفلُِت ِمن َضغِط الَقبِر

نجات  آن  از  که  افرادی  هستند  کم  قبر، چقدر  فشار  از  می برم  پناه  خدا  به 
می یابند2.

در خصوص علت فشار قبر دو عامل مهم مطرح شده است؛ عامل اول برخی از گناهانی 
مانند  است  شده  اشاره  قبر  فشار  در  آنها  خاص  تأثیر  به  مختلف  روایات  در  که  هستند 
سخن چینی، بی دقتی در امر طهارت، سوء خلق، تباه کردن نعمت ها و…3. اما دومین عامل 
مهم فشار قبر، دلبستگی به دنیاست که به میزان شدت آن بر عذاب و فشار قبر نیز افزوده 

1ــ عالم برزخ در چند قدمی ما، محمد محمدی اشتهاردی، صص 106ــ105
2ــ فروع کافی، ج 3، ص236 / بحاراالنوار، ج6، ص261

3ــ عالم برزخ در چند قدمی ما، محمد محمدی اشتهاردی، ص 117ــ116
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خواهد شد. امام خمینی  دربارٔه دلبستگی به دنیا می نویسند: 
»فرضاً که انسان مبتال به معاصی دیگر نگردد ــ گرچه بعید بلکه محال عادی است ــ خود 

تعلق به دنیا و محبت به آن اسباب گرفتاری است«1. 
البته فشار یا وحشت قبر به این معنا نیست که مثالً سنگ و خاک های دیواره قبر را به هم 
نزدیک کنند تا بدن مادی او در داخل قبر تحت فشار قرار بگیرد و اذیت شود بلکه درد و 
رنج و المی است که بدن مثالی از طریق روح که عامل اصلی آگاهی است، ادراک می شود.

در روایات معصومین راهکارهایی برای رهایی از این فشار وحشتناک که اکثریت مردگان 
را شامل می شود و یا حداقل کاستن از فشار آن، توصیه شده است از جمله: به جا آوردن 

رکوعی تام و کامل در نماز، خواندن نماز شب، انجام حج و… 2.

 هـ( ارتباط برزخ با دنیا
گرچه عالم برزخ و عالم آخرت، هر دو دار پاداش و کیفرند ولی از جهات متعدد با یکدیگر 
تفاوت دارند؛ از آن جمله اینکه با وقوع قیامت دنیا برچیده می شود اّما با وجود عالم برزخ، 
عالم دنیا و دار تکلیف همچنان باقی و برقرار است. امکان تغییر وضعیت انسانها در برزخ، 

یکی از نتایج این واقعیت است. 
اعمالی  از  آن دسته  ثبت می شود،  انسان  اعمال  پروندٔه  در  آنچه  از  برخی  آنکه،  توضیح 
است که پیش از مرگ انجام داده و آثاری داشته که آنها نیز پیش از آن محقق شده است. 
ماتقدم«  »آثار  می زنند،  رقم  برزخ  در  را  انسان  سرنوشت  که  آثار  و  اعمال  از  دسته  این  به 
یا  و  می یابند  ادامه  مرگ  از  پس  که  هستند  آثاری  دارای  اعمال،  از  برخی  اما  می گویند. 
واقع می شوند؛ این آثار که »آثار ماتأخر« نام دارند نیز در پروندٔه عمل انسان ثبت می شوند 
جهنم  و  بهشت  در  او  نعمتهای  یا  عذاب  تشدید  یا  تخفیف  موجب  ترتیب،  این  به  و 
آثار  همین  نیز  دنیا  با  درگذشتگان  ارواح  و  برزخ  ارتباط  اصلی  عامل  می گردند.   برزخی 

ماتأخر هستند.

١ ــ چهل حدیث، امام خمینی )ره(، حدیث ششم، ص124
٢ــ عالم برزخ در چند قدمی ما، محمد محمدی اشتهاردی، ص125ــ 118 / فرجام شناسی، محمدرضا کاشفی، ص60
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از  است.  ناپسند  یا  نیکو  سنت  پایه گذاری  برزخی،  سرنوشت  در  مؤثر  عوامل  از  یکی 
پیامبر اکرم  نقل شده است که:

َمن َسَنََّ ُسنًَّة َحَسنًَة َفلَهو َاجُرها َو َاجُر َمن َعِمَل بِها ِالٰی َیوِم الِقیاَمةِ 
ٌء1 ِمن َغیِر َان َینُقَص ِمن ُاجوِرِهم َشي

برزخ  عالم  در  را  مسلمان  افراد  که  عاملی  بزرگ ترین  روایات،  براساس  دیگر  سوی  از 
گرفتار و معذب می سازد، ضایع کردن حقوق مخلوقات و درگیر بودن انسان با حق مالی یا 
ِعرضی مردم است که از آن به حق الناس یاد می شود و تا زمانی که این حقوق تصفیه نشود 

انسان از عذاب برزخ رهایی نمی یابد.
عامل دیگری که با ایجاد ارتباط بین دنیا و برزخ، باعث تغییر وضعیت برزخیان می شود، 
کارهای نیک یا خیراتی است که در این دنیا به نیت رفتگان یا از طرف آنها انجام می شود و 
اجر و ثوابشان در برزخ به آنها واصل می شود. چنانکه دعا و طلب آمرزش برای مردگان نیز 

چنین آثاری دارد. 
 یکی از روایاتی که می توان از آن وجود آثار ماتأخر را نتیجه گرفت، روایتی از پیامبر اکرم 

دربارٔه حضرت مسیح  است. ایشان می فرماید:
ب بود. سال بعد از کنار همان قبر  حضرت مسیح  بر قبری گذر کرد که صاحب آن ُمَعذَّ
گذشت و صاحب قبر را معذب نیافت. از پیشگاه الهی درخواست نمود که او را از علت 
تغییر وضع آگاه سازد. خداوند به حضرت مسیح  وحی فرستاد که صاحب قبر، فرزند 
صالحی از خود به جای گذارده بود؛ او در این فاصله بالغ شد و به دو کار خیر دست زد؛ 
یکی آنکه راهی را برای عبور مردم اصالح نموده و آن دیگری، یتیمی را مسکن و مأوا داد و 

من گناه این پدر را به احترام عمل فرزند نیکوکارش بخشیدم2.

1ــ تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص243
2ــ بحاراالنوار، ج3، ص153



و( تجسم اعمال
 یکی دیگر از ویژگی های برزخ که با قیامت نیز مشترک است، تجسم اعمال نیک و بد 
انسان در قالب هایی است که موجب لذت و فرح انسان یا رنج و درد او می شود. به عنوان 
نمونه، کسانی که از روی ستم اموال یتیم را می خورند،  در قرآن کریم در حال خوردن آتش 
معرفی می شوند و این آتش در برزخ و سپس قیامت که جایگاه آشکار شدن حقیقت عمل 
است، تمثل یافته و باعث عذاب انسان می شود. همچنین عمل نیکی که انسان انجام می دهد 
انهار و اشجار و مساکن طیبه مجسم  اللّه«، در قالب نعمت هایی مانند  مانند ذکر »الإله إال 

می شود و باعث لذت بردن فرد صالح در نعیم الهی می گردد.
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  تعمیق یادگیری

1 اعمال و آثار ماتقدم و ماتأخر را تعریف کرده و برای هر یک مثالی بزنید.
2 »انسان می تواند در برزخ آگاهی کسب کند«. برای این سخن، یک دلیل بیاورید.

3  براساس هر یک از موارد زیر، وجود برزخ را اثبات کنید:
 الف( ماجرای مؤمن آل یٰۤس

 ب( پاسخ امام صادق  به ابی بصیر
4  هر یک از موارد زیر به کدام یک از ویژگی های برزخ اشاره دارد؛ پس از نام بردن، 

آن ویژگی را توضیح دهید:
 الف( شناسایی مردگان توسط ارواِح درگذشتٔه سابق

 ب( تلقین میت هنگام دفن
 ج( انجام خیرات و طلب آمرزش برای درگذشتگان

 د( سخن قرآن کریم در مورد کسانی که مال یتیم را می خورند.
5 پیام روایات زیر را بنویسید.

ِه ما َاخاُف َعلَیکُم ِاّل البَرَزَخ َو َاّما ِاذا صاَر الَمُر ِالَینا َفنَحُن َاولٰی بِکُم  الف( َوالّلٰ
 ب( َمن َسنَّ ُسنًَّة َحَسنًَة َفلَه و َاجرها َو َاجُر َمن َعِمَل بِها

6 صحیح و غلط را با ذکر علت تعیین کنید.
 الف( لحظٔه مرگ، لحظٔه قطعیت یافتن سرنوشت انسانهاست.

  ب( از ویژگی های مختص برزخ این است که اعمال خوب و بد برای انسان تجسم می یابد.
7  شخصی معتقد است با توجه به اینکه افرادی که در دریا غرق می شوند، داخل قبر 

قرار نگرفته اند، در نتیجه فشار قبر هم ندارند؛ با او موافقید یا خیر؟ چرا؟
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  هم اندیشی 

با توجه به جایگاه آثار ماتأّخر در زندگی برزخی، در شرایط فعلی جامعه، کدام مورد را 
دارای اولویت می دانید: کمک به ساخت مسجد، مدرسه، بیمارستان، کتابخانه   ؟

چرا؟

  تحقیق  

1    با مراجعه به کتاب های »عالم برزخ در چند قدمی ما« و »فرجام شناسی« عوامل 
دیگری برای رفع فشار قبر پیدا کرده و بنویسید. 

2    با مراجعه به منابع اصیل روایی مانند اصول کافی، به نمونه های دیگری از اعمالی 
که دارای آثار مثبت یا منفی ماتأخر هستند، اشاره کنید.

3  با مراجعه به قرآن و روایات، نمونه های دیگری از تجسم اعمال معرفی کنید.
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درس نهم

واقعه بزرگ
هر کس مشغول کاری و سرگرم به چیزی؛

آرزوهای  اندیشه  در  مادران  مادران،  آغوش  در  آرمیده  کودکان 
مادرانه خویش، و پدران در پی کسب  و کار و...

سود  امید  به  تاجر  تازه،  محصول  امید  به  کشاورز  تکاپو؛  در  همه 
بیشتر، دانشمند در پی کشفی جدید و...

همه در حال و هوای خویشند، کودک، جوان، پیر ؛ که ناگهان اتفاق 
می افتد؛ 

آنچه وعده اش داده شده بود،
آنچه وقوعش حتمی و زمانش نامعلوم بود و ما آن را دور می پنداشتیم.

قیامت اتفاق می افتد تا آغازی باشد بر حیات ابدی انسان.
اما این واقعه با چه حوادثی همراه است؟ 
و چه مراحلی دارد؟ فرجام کار کجاست؟

https://www.roshd.ir/110227-9
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بسم الّله الرحمن الرحیم

َو ُنِفَخ ِفى الّصوِر   
ماواتِ    َفَصِعَق َمن ِفى السَّ
َو َمن ِفى الَرِض     

ِاّل َمن شاءَ الّلُٰه    
ثُمَّ ُنِفَخ فیِه ُاخرىٰ  

 َفِاذا ُهم ِقیاٌم َینظُرونَ   
َو َاشَرَقِت الَرُض بِنوِر َربِّها      

َو ُوِضَع الکِتاُب  
َهداِء         َو جیءَ بِالنَِّبّییَن َو الشُّ
َو ُقِضَى بَینَُهم بِالَحِقّ  

َو ُهم ل ُیظلَموَن  
ُزَمر،68 و 69

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

...............................

................................

................................

...............................

َو نََضُع الَموازیَن الِقسَط
لَِیوِم الِقیاَمةِ

َفال ُتظلَُم نَفٌس َشیًئا   
َو ِان کاَن ِمثقاَل َحبَّةٍ ِمن َخرَدلٍ 

 َاتَینا بِها   
َو کَفىٰ  بِنا حاِسبینَ 

انبیاء،47

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

...............................

پایان این جهان با برپایی قیامت همراه است. این رخداد بزرگ که در آیاتی از قرآن کریم 
ترسیم شده، در دو مرحله انجام می گیرد که در هر مرحله وقایع خاصی رخ می دهد.

آیات زیر را بخوانید و ترجمه کنید.
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 الف( مرحله اّول قیامت
در این مرحله که با پایان یافتن دنیا آغاز می شود، حوادث زیر اتفاق می افتد:

1  شنیده شدن صدایی مهیب:

رخ  ناگهانی  آن چنـان  و  می گیرد  فرا  را  زمیـن  و  آسمان ها  و سهمگینی  مهیب   صـدای 
می دهد که همه را غافلگیر می کند این حادثه در قرآن کریم، )نفخ صور( نامیده شده است.1

2  مرگ اهل آسمان ها و زمین: 

همه اهل آسمان ها و زمین، جز آنها که خداوند خواسته است، می میرند و بساط حیات 
انسان و سایر موجودات برچیده می شود. 

3  تغییر در ساختار زمین و آسمان ها: 
تحولی عظیم در آسمان ها و زمین رخ می دهد. خورشید در هم می پیچد و بی نور و تاریک 
می شود2. آن همه ستاره ای که در آسمان می درخشید همه به یک باره فرو می ریزند3. زمین 
به شدت به لرزه در می آید 4و خرد می شود5، کوه ها در هم کوبیده شده 6و متالشی می شوند 
و همچون ذرات گرد و غبار در هوا پراکنده می گردند 7. دریاها با آن همه وسعت و عظمت به 
هم متصل می شوند8 و از درون آنها آتش زبانه می کشد9. این تغییرات چنان گسترده و عمیق 

است که آسمان ها و زمین به آسمان ها و زمینی دیگر تبدیل می شوند.10 

١ــ زمر، 68
2ــ تکویر، 1 
3ــ انفطار، 2 
4ــ واقعه، 4 

5  ــ فجر، 21
6  ــ حاقه، 14

7ــ واقعه، 5 و 6 
8  ــ انفطار، 3 
9ــ تکویر، 6 

10ــ ابراهیم، 48 
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 ب( مرحله دوم قیامت
در این مرحله وقایعی رخ می دهد تا انسان ها آمادٔه دریافت پاداش و کیفر شوند.

1 زنده شدن همه انسان ها:   
بانگ سهمناكی در عالم می پیچد و حیات مجدد انسان ها آغاز می شود.با این  بار دیگر 
صدا همه مردگان دوباره زنده می شوند و در پیشگاه خداوند حاضر می گردند. در این هنگام 
انسان های گناهكار به دنبال راه فراری می گردند اما هرگز امكان فرار نیست1. دل های آنان 

سخت هراسان است و چشم هایشان از ترس به زیر افكنده  می باشد2.

  بیشتر بدانیم 
حضرت علی  در مناجات خود در مسجد کوفه این گونه با خدا دربارهٔ روز قیامت 

سخن می گوید: 
ُهمَّ ِاّنی َاساَُلَک اَلماَن َیوَم لَینَفُع ماٌل وَ  ل بَـنوَن،  الّلٰ

َه بَِقلٍب َسلیٍم  ِاّل َمن َاتَی الّلٰ
خدایا پناه من باش در روزی که نه مال به درد انسان می خورد نه فرزند 

و تنها آوردن قلبی پاک به نزد خداست که انسان را فایده می بخشد.
َو َاساَُلَک الَماَن َیوَم َیـَعضُّ الّظالُِم َعلٰی َیَدیِه، 

سوِل َسبیاًل  َیقوُل یا لَیتَنِی اتََّخذُت َمَع الرَّ
خدایا پناه من باش روزی که گناهکار دست حسرت به دندان می گزد 

می گوید ای کاش با رسول خدا همراه می شدم.
 َو بَـنیِه

ٰ
و َابیِه َو صاِحبَِته

 ٰ
ه الَمرءُ ِمن َاخیِه َو ُاِمّ ... َو َاساَُلَک الَماَن َیوَم َیِفرُّ

خدایا پناه من باش روزی که انسان حتی از برادر، مادر، پدر، همسر و فرزند 
خود فرار می کند.

َو َاساَُلَک الَماَن َیوَم َیَودُّ الُمجِرُم لَو َیفتَدی ِمن َعذاِب َیوِمئٍِذ   بِبَنیِه 
 َو َاخیِه َو َفصیلَِتِه الَّتی ُتؤویِه َو َمن ِفی الَرِض َجمیًعا ثُمَّ ُینجیِه 

ٰ
َو صاِحبَِته

 خدایا به من پناه ده در روزی که انسان های گناهکار حاضرند فرزند، همسر، برادر 
و خویشان بلکه تمام مردم زمین به جای آنها عذاب شوند تا خود نجات یابند.

1ــ قیامت، 10 و 11
2ــ نازعات، 8 و 9 
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2  کنار رفتن پرده از حقایق عالم: 
در آن روز با تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند،پرده ها کنار می رود  و اسرار و حقایق 
نیز  و  انسان ها  نیات  و  رفتار  و  اعمال  از جمله  همه چیز  واقعیت  و  می شود1،  آشکار  عالم 

حوادث تلخ و شیرینی که در زمین اتفاق افتاده است، آشکار می شود.
3   برپا شدن دادگاه عدل الهی:

نیت های  افکار و  آغاز می شود و اعمال،  به اعمال  قیامت، رسیدگی  آماده شدن صحنٔه  با 
انسان ها در ترازوی عدل پروردگار سنجیده می شود و اگر عملی حتی به اندازه ذره ای ناچیز باشد 
باز به حساب آن رسیدگی خواهد شد.2 و چون اعمال پیامبران  و امامان عین آن چیزی است که 
خدا به آن دستور داده است، از این رو،معیار و میزان سنجش اعمال سایرین قرار می گیرد. هر 

چه عمل انسان ها به راه و روش آنان نزدیک تر باشد ارزش افزون تری خواهد داشت. 
4   حضور شاهدان و گواهان: 

براساس آیات و روایات، در این روز شاهدان و گواهانی بر اعمال و رفتار انسان ها در 
پیشگاه خداوند شهادت می دهند.برخی از این شاهدان عبارت اند از:

انسان ها  اعمال  بر  و شاهد  ناظر  دنیا  در  که  ایشان همان گونه  امامان:  پیامبران و  الف( 
بوده اند، در روز قیامت نیز شاهدان دادگاه عدل الهی اند و چون ظاهر و باطن اعمال انسان ها را 

 در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون و محفوظ اند، بهترین گواهان قیامت اند. رسول خدا 
نیز شاهد و ناظر بر همٔه پیامبران و امت ها است.3

بوده اند و  آنها  انسان ها، همواره مراقب  ب( فرشتگان الهی: فرشتگان در طول زندگی 
تمامی اعمال آنها را ثبت و ضبط کرده اند.

بی گمان برای شما نگهبانانی هستند، نویسندگانی گرانقدر، که می دانند آنچه 
را که انجام می دهید.4

ج( اعضای بدن انسان: برخی آیات و روایات از شهادت اعضای بدن انسان یاد می کنند. 
بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. در این 

١ــ زمر، ٦٨
٢ــ انبیاء، ٤٧
٣ــ نساء، ١٤

٤ــ انفطار، ١٢ ــ ١٠
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حال، خداوند بر دهان آنها مهر خاموشی می زند و اعضا و جوارح آنها به اذن خداوند شروع 
به سخن می کنند و علیه صاحب خود شهادت می دهند.1

بدکاران از مشاهده گواهی اعضای خویش به شگفت می آیند و خطاب به اعضای بدن 
خود با لحنی سرزنش آمیز می گویند که چرا علیه ما شهادت می دهید؟ و پاسخ می شنوند که 

ما را خداوندی به سخن آورد که هر چیزی را او به سخن می آورد.2
اّما ممکن است این سؤال به ذهنتان برسد که وقتی خداوند خود شاهد اعمال انسان است، 

دیگر چه نیازی به حضور شاهدان دیگر دارد؟
درست است که خداوند برای حسابرسی به اعمال انسان نیاز به هیچ شاهدی ندارد، اما باز 
هم به دلیل لطف و عنایتی که به بندگانش دارد، شاهدانی را بر اعمال انسان می گمارد تا شاید 
انسان با توجه به این مسئله که تک تک اعمالش زیر نظر شاهدان و گواهان بسیار است، از 
ارتکاب گناه خودداری کند زیرا این خصلت انسان است که هر چه حضور ناظران و شاهدان 
بداند که هر  انسان  اگر  بیشتری می کند. حال  بیشتر احساس کند، در رفتار خود دقت  را 
عملی که انجام می دهد عالوه بر آنکه خداوند شاهد بر اوست، پیامبر، امامان، فرشتگان و… 
نیز ناظر بر اعمال اویند، انگیزه پرهیز از گناه در دلش قوی تر می شود و این وی را به حفظ 

هر چه بیشتر  حریم و حدود الهی وا  می دارد.
5  دادن نامه اعمال:

نامٔه عمل نیکوکاران را به دست راست و نامٔه عمل بدکاران را به دست چپ آنها می دهند.3 
نامٔه عمل انسان با نامه های ثبت شده در دنیا تفاوتی اساسی دارد. نامه های این دنیا، صرفاً 
انسان  عمل  نامٔه  اما  است،  درآمده  نوشته  و  کلمات  صورت  به  که  است  عمل  از  گزارشی 
به گونه ای است که خود عمل و حقیقت آن را در بردارد. از این رو، تمام اعمال انسان در 
قیامت حاضر می شوند و انسان عین اعمال خود را می بیند. کارهای خوب با صورت های 
بسیار زیبا و لذت بخش تجسم می یابند و کارهای بد با صورت های بسیار زشت و وحشت زا 

و آزار دهنده، مجسم می شوند.
 فرجام کار

پس از پایان مراحل ذکر شده و ارزیابی عملکرد بندگان در دنیا، نوبت به آن می رسد که هر 
گروه روانٔه جایگاه خود گردند.

1ــ یٰس، ٦٥
2ــ فصلت، 21 ــ 19

3ــ یٰس، ٦٥
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 بهشت؛ جایگاه نیکوکاران
می كنند،  راهنمایی  بهشت  به سوی  را  و رستگاران  پایان حسابرسی،نیكوكاران  از  پس 
بهشت آماده استقبال و پذیرایی از آنها است و چون بهشتیان سر رسند، درهای آن به روی 
خود گشوده می بینند. بهشت هشت در دارد كه بهشتیان از آن درها وارد می شوند.1  یک در 
مخصوص پیامبران و صدیقان و یک در مخصوص شهیدان و درهای دیگر برای گروه های 
دیگر است.2 فرشتگان از هر دری برای استقبال به سوی آنان می آیند3 و به بهشتیان سالم 
می کنند و می گویند: خوش آمدید؛ وارد بهشت شوید و برای همیشه در آن زندگی کنید.4 
رستگاران می گویند خدای را سپاس كه به وعده خود وفا كرد و این جایگاه زیبا را به ما عطا 

كرد.5 هریک از بهشتیان در درجه ای خاص از بهشت قرار می گیرند. 
آماده می بینند.6 در بهشت هیچ  آید،  تمنا كند و دیدگانشان را خوش   هرچه دل هایشان 
آلودگی و ناپاكی وجود ندارد. كسی سخن لغو و گناه  آلود نمی گوید. خدا را سپاس می گویند 
بر این،  كه حزن و اندوه را از آنان زدوده و از رنج و درماندگی، دور كرده است.7 عالوه 
باالترین نعمت  بهشت رسیدن به مقام خشنودی خداست كه رسیدن به آن رستگاری بزرگی 

است.8
بهشتیان با خدا هم صحبت اند و به جمله »خدایا! تو پاک و منزهی« مترنم اند.9 بهشت برای 
آنان سرای سالمتی )دارالسالم( است،10 زیرا هیچ نقصان، اندوه، غصه ، خوف و ترس، عجز، 
مرض، جهل، مرگ و هالكت، و خالصه، هیچ ناراحتی و رنجی در آنجا نیست. نعمت های 
دائمی آن هیچ گاه خستگی و سستی و مالمت نمی آورد. در آنجا انسان همیشه تازه و شاداب 
و سرحال است و همواره احساس طراوت و تازگی می كند. دوستان و هم نشینان انسان در 

، ج14، ص451 1ــ كنزالُعّمال، به نقل از امام باقر 
2ــ خصال، شیخ صدوق، باب هشتاد، ص407

3ــ رعد، 23
4ــ زمر، 73
5 ــ زمر، 74

6  ــ زخرف، 71
7ــ فاطر، 34 و 35

8  ــ توبه، 72
9ــ یونس، 10

10ــ انعام، 127
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آنجا، پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکاران اند و آنان چه نیکو هم نشینانی هستند.1
زنان و مردان بهشتی در زیباترین و جوان ترین صورت و قیافه در بهشت به سر می برند. 

ازدواج آنان سرشار از عشق، لذت و سرور است.
و خرم،  و طاهر، خوش  پاک  و شاداب،  زیبارو، جوان  و  بهشتی خوش رفتار  همسران 

پیوسته عاشق و خرسند از همسر خود هستند.2
دربهشت، هم خداوند از انسان راضی است و هم انسان از خدا رضایت دارد.3

  خودكاوی  

بار دیگر خود را ارزیابی كنید، توانایی ها و استعدادهای درونی خود را برای حركت 
سریع تر به سوی خوبی ها و نیل به بهشت جاویدان كشف نمایید. سپس برای استفاده بهتر 
از آنها برنامه ریزی كنید. عهد و پیمان با خدا و جدی بودن در تصمیم را فراموش نكنید.

  بیشتر بدانیم  

در بهشت مالل و دلزدگی نیست

ممكن است این سؤال برای برخی پیش آید كه آیا زندگی كردن تا ابد در بهشت موجب 
خستگی و دلزدگی بهشتیان نخواهد شد؟

علت اینكه لذت های دنیا بعد از مدتی تكراری و خسته كننده می شوند این است كه  اوالً 
دامنه لذات مادی محدود است و در برابر روح بی نهایت طلب و بلند پرواز ما نمی تواند 
برای مدت طوالنی ارزش خود را حفظ كند. ثانیاً از آن جایی كه روح انسان متعلق به 
خداست و تنها با او آرام می گیرد،  مدام در تالش برای رسیدن به اوست و لذا هیچ هدف 

1ــ نساء، 69
2ــ واقعه، 22 تا 24 و 35 تا 37؛ الرحمن، 70 تا 77

3ــ توبه، 100.برای اطالع بیشتر از ویژگی های بهشت به جلد 10 معادشناسی از عالمه حسینی تهرانی و كتاب »معاد« استاد 
قرائـتی مراجعه كنید. 
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یا لذتی نمی تواند برای همیشه او را به خود مشغول سازد. از این رو، آنان كه از خدا دور 
افتاده اند، مدام از این هدف به آن هدف، از این لذت به آن لذت دیگر روی می آورند تا 
مگر آرام و قرار گیرند اما چون گمگشته خود را در هیچ یک نمی یابند، نمی توانند برای 
همیشه خود را با آن سرگرم كنند. اما در جهان آخرت چنین نیست. در بهشت هم هر 
نعمتی بدون هیچ حدی در اختیار بهشتیان است )برخالف نعمت های دنیوی( و هم اینكه 
انسان  خواسته حقیقی و گمگشته درونی خویش كه همان لقای پروردگار است می یابد و 

با او آرام می گیرد و دیگر به هیچ رو خواستار تغییر این وضعیت نیست. 
خالِدیَن فیها ل َیبغوَن َعنها ِحَوًل1    

درآن بهشت ابدی جاویدانند و خواستار هیچ گونه دگرگونی نیستند.

  جایگاه دوزخیان
 پس از پایان محاكمه، دوزخیان گروه گروه به سوی جهنم می روند و هر دسته در جایگاه 

مناسب خود افكنده می شوند؛ جایگاهی بسیار تنگ.2
آتش جهنم، بسیار سخت و سوزاننده است. این آتش حاصل عمل خود انسان ها است و 

برای همین، از درون جان آنها شعله می كشد.3
نالٔه حسرت دوزخیان برمی خیزد و می گویند: ]وای بر ما که[ در دنیا نماز  در این حال، 
نمی خواندیم و از محرومان دستگیری نمی كردیم. همراه بدكاران در معصیت خدا فرو رفتیم 
و روز رستاخیز را تكذیب كردیم.4 ای كاش خدا را فرمان می بردیم و پیامبر او را اطاعت 
می كردیم،5 ای كاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی كردم که او مرا از یاد 

خدا باز داشت6 دریغ بر ما به خاطر آن كوتاهی هایی كه كردیم! 7

1ــ كهف، 108  
2ــ فرقان، 13

3ــ همزه، 4 تا ٧
4ــ مّدّثر، 46ــ43

5  ــ احزاب، 66
6ــ فرقان، 29

7ــ زمر، 56
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آنان به خداوند می گویند: پروردگارا شقاوت بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه بودیم، ما را 
از اینجا بیرون بر كه اگر به دنیا بازگردیم عمل صالح انجام می دهیم.1 

پاسخ قطعی خداوند این است كه آیا در دنیا به اندازه كافی به شما عمر ندادیم تا هر كس 
می خواست به راه آید؟2 ما می دانیم اگر به دنیا بازگردید همان راه گذشته را پیش می گیرید.3 
ما  ما و شیطان سبب گمراهی  بزرگان  آنان گاهی دیگران را مقصر می شمارند و می گویند: 
شدند.4 شیطان می گوید خدا به شما وعده راست داد و من به شما وعده دروغ دادم و من 
بر شما تسلطی نداشتم. من فقط شما را فراخواندم و شما نیز این دعوت را پذیرفتید. مرا 
مالمت نكنید، خود را مالمت كنید.5 به نگهبانان جهنم رو می آورند تا آنها برایشان از خداوند 
تخفیفی بگیرند ولی فرشتگان می گویند: مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی نیاوردند؟ آنان 
می گویند: بلی! فرشتگان نیز تقاضای آنها را نمی پذیرند و درخواست شان را بیجا می دانند.6

1ــ مؤمنون، 106 و 107
2ــ فاطر، 37
3ــ انعام، 28

4ــ احزاب، 67
5ــ ابراهیم، 22

6 ــ غافر، 49 و 50
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  هم اندیشی 

با تفكر درباره خود ببینید چه زمینه هایی ممكن است شما را به سوی گناه بكشاند. آنها 
را بیابید و برنامه ای برای از بین بردن آن زمینه ها تنظیم كنید.

آن دسته از زمینه ها را كه قابل طرح در كالس هستند، با دیگران در میان بگذارید و 
درباره آنها گفت وگو كنید.

  تعمیق یادگیری

، یَدوُر َمَعه َحیثُما  1 روایت پیامبر اکرم  که فرمودند: َعلیٌّ َمَع الَحقِّ َوالَحقُّ َمَع َعلٍیّ
دار. )علی همراه حق است و حق نیز همراه علی می باشد هر کجا که حرکت کند، حق نیز با 

آن در حرکت است.( با کدام یک از بخش های درس ارتباط دارد؟ چگونه؟
٢ چرا در قیامت امکان ظلم در حق هیچ بنده ای وجود ندارد؟

٣ همان گونه که می دانیم و آیات قرآن نیز بیان می دارند خداوند متعال بر همه چیز آگاه، 
دانا و بینا می باشد. آیا این مسئله با حضور گواهان و شاهدان در دنیا و آخرت منافاتی ندارد؟

٤ اتّفاقات مربوط به مرحلٔه اّول قیامت را نام ببرید.

  تحقیق 

با مطالعٔه سورٔه واقعه، ضمن ارائٔه مضامین اصلی سوره، ارتباط آنها را با بخش های 
مختلف درس ارائه کنید.
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      درس دهم

   روزنۀ امید
در دروس گذشته با برخی از مراحل و وقایع قیامت، حساب  و کتاب 

و  ...که پایان همٔه آنها ورود به بهشت و یا جهنم بود، آشنا شدیم.
اکنون می خواهیم بدانیم آیا برای ورود سریع تر به بهشت و رهایی از 

جهنم و ... روزنٔه امیدی وجود دارد؟

https://www.roshd.ir/110227-10
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 شفاعت به چه معناست؟ 
شفاعت از ریشٔه »شفع« به معنای پیوستن چیزی به مثل خود می باشد. شفاعت جایی به کار 
می رود که کسی برای یاری رساندن و کمک دادن به کسی، به او بپیوندد. به همین جهت الزم 
است که کمک دهنده که او را شفیع می نامند از جهت مقام و مرتبه در درجٔه باالتری قرار 
داشته باشد1. از آنجا که خداوند از جهت درجه و کمال در باالترین مرتبه قرار دارد، حق 
شفاعت در اصل و اساس به او اختصاص دارد؛ چنان که خداوند در قرآن کریم نیز می فرماید: 
»تمام شفاعت برای خداست2« اما چون سنت الهی این است که هر امری از طریق اسباب و 
واسطه انجام بگیرد، سایر شفیعان مانند قرآن، پیامبر اکرم  یا اهل بیت  از طرف خداوند 

و با اجازهٔ او در حق کسانی که شایستگی داشته باشند، شفاعت و وساطت می کنند.

١ــ المفردات فی الفاظ القرآن، راغب اصفهانی، ص 814
٢ــ زمر، 44

بسم الّله الرحمن الرحیم 

فاَعة ُِعنَدهو ِاّل لَِمن َاِذَن لَهو  َو ل تَنَفُع الشَّ
َسبَـأ، 23

................................
................................

َو ل َیشَفعوَن ِاّل لَِمِن ارتَضٰی
انبیاء، 28

................................

ما لِلّظالِمیَن ِمن َحمیٍم َو لَشفیٍع ُیطاعُ 
غاِفر، 18

................................
............................

فاَعَة ِاّل َمن  َو لَیملُِک الَّذیَن َیدعوَن ِمن دونِِه الشَّ
َشِهَد بِالَحِقّ َو ُهم َیعلَموَن

ُزخُرف، 86 

................................
............................

آیات زیر را بخوانید و ترجمه کنید.
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در  که  است  قیامت1  در  انسان ها  سرنوشت  در  اثرگذار  عوامل  از  یکی  شفاعت،  این 
مواردی مانند دور کردن هول و هراس قیامت و تعجیل در حساب، ورود به بهشت، سقوط 
عذاب، خروج از آتش و تخفیف عذاب و همچنین ترفیع درجات انسان ها در بهشت، انجام 

می شود2.
حقیقت این شفاعت همان مغفرت الهی است لذا هرگاه به خدا نسبت داده شود، مغفرت 
نامیده می شود اما اگر از طریق اسباب و وسائط انجام شود، اصطالحاً شفاعت نام می گیرد. 

 ادله اعتقاد مسلمانان به شفاعت
آنچه باعث اعتقاد فراگیر3 مسلمانان به این اصل مسلم شده آیات و روایاتی است که به این 

موضوع اشاره کرده اند. 
روایات  و  است  رفته  کار  به  کریم  قرآن  در  بار   31 آن  هم خانواده های  و  شفاعت  واژٔه 
بسیاری به موضوع شفاعت و مباحث مربوط به آن پرداخته اند. در خصوص داللت آیات 
قرآن بر وجود شفاعت می توان به آیٔه 109 سورٔه طه اشاره کرد که اذن الهی را شرط وقوع 
شفاعت معرفی می کند. همچنین آیٔه 87 سورٔه مریم که پای بندی به عهد خداوند بخشاینده را 

شرط شفاعت می داند، بر وجود شفاعت داللت دارد.
در بین روایات نیز دو حدیث زیر با صراحت کامل، نشانگر وجود شفاعت هستند:

نداشته  ایمان  به شفاعت من  که »هر کس  نقل می کند  از رسول خدا   امام رضا  
باشد، خدا او را به شفاعتم نمی رساند4« و امام صادق  در سخن دیگری، انکار شفاعت 
را در کنار انکار معراج و سؤال و جواب قبر، یکی از سه عامل خروج انسان از وصف شیعه 

معرفی می نماید5.

١ــ اصول کافی، شیخ کلینی، ج1، ص66
٢ــ معاد در قرآن، آیت  الّله جوادی آملی، تفسیر موضوعی، ج 5، ص 145

٣ــ معاد در قرآن، آیت الّله جوادی آملی، تفسیر موضوعی، ج 5، ص 151ــ145
٤ــ معادشناسی، عالمه تهرانی، ج9، ص306

٥ ــ نورالثقلین، ج3، ص423
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 چه کسانی از طرف خدا برای شفاعت کردن اجازه دارند؟ 
از نظر قرآن و روایات، کسانی حق شفاعت دارند که موِحّد و یکتاپرست بوده و از حال 
شفاعت شوندگان آگاه باشند؛ همچنین به والیت امیرالمؤمنین  و پیشوایان پس از او ایمان 

داشته باشند1.
همٔه  از  او  شفاعت  دایرٔه  که  قیامت  روز  شفیع  بزرگ ترین  ویژگی ها  این  به  توجه  با 
 شفاعت کنندگان گسترده تر است، پیامبر اکرم  2 است. در مراتب بعدی، امامان معصوم  3،
 پیامبران4، فرشتگان الهی5، برخی از علما6، شهدا7 و حتی بعضی از مؤمنین8 اجازٔه شفاعت 

می یابند.

 چه کسانی مورد شفاعت قرار می گیرند؟ 
به موضوع شفاعت اختصاص دارند، می توان  آیات و روایات متعددی که  به  با مراجعه 
نتیجه گرفت که شرط اصلی دریافت شفاعت، برخورداری از عمل صالح است؛ به این ترتیب 
فقط کسی صالحیت دریافت شفاعت را پیدا می کند که اهل والیت باشد و دین و اعتقادات 
او مورد رضایت خداوند باشد9. به این ترتیب، این طور نیست که شفاعت بدون هیچ قاعده 
و قانونی شامل حال همٔه افراد شود. شفاعت به کسانی که با دست خالی و بدون هیچ عمل 
صالحی در محضر خداوند حاضر شده باشند، تعلق نمی گیرد بلکه شایستگی می خواهد و با 

چنین شرطی باعث جبران کاستی ها و تکمیل نقصان ها می گردد.

١ــ معاد در قرآن، آیت الّله جوادی آملی، تفسیر موضوعی، ج 5، ص 123ــ121 / تفسیر علی بن ابراهیم، ص417
٢ــ بحاراالنوار، ج8، ص30 / معادشناسی، عالمه طهرانی، ج9، ص297ــ203 

٣ــ کافی، کلینی، ج3،ص270 / بحاراالنوار، ج 8، ص50 
٤ــ خصال، شیخ صدوق، باب الثالثه / ج1، ص57 / امالی، شیخ صدوق، ص 983

٥ ــ بحاراالنوار، ج8، ص263
٦ ــ بحار االنوار، ج 79، ص41

٧ــ همان
٨ ــ بحاراالنوار، ج8، ص263

9ــ بحار االنوار، ج 8، ص63، 73، 34
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 یک پرسش
شخصی از امام کاظم  پرسید چگونه ممکن است مرتکب کبیره مورد شفاعت واقع 
شود در حالی که در این صورت، خدا از او راضی نیست و آیات قرآن، شرط شفاعت را 

رضایت خدا معرفی می کنند؟! امام فرمود:
»هیچ مؤمنی نیست که گناهی را مرتکب شود مگر آنکه بدش بیاید و پشیمان 

شود و پشیمانی مایٔه توبه است1«.
از این سخن می توان نتیجه گرفت که اگر کسی مرتکب گناه کبیره ای شود و از آن پشیمان 
نشود و دوباره آن را تکرار کند، به این معناست که به ناپسندی آن اعتقاد ندارد و لذا مشمول 
ِثّر نیز این موضوع را تأیید می کند. آنجا  شفاعت نمی شود. ماجرای آیات 40 تا 48 سورٔه ُمـدَّ
که بهشتیان از مجرمان می پرسند »چه چیزی شما را جهنمی کرد؟« و آنها پاسخ می دهند »ما 
اهل نماز و اطعام مساکین و .. نبودیم2«. اینکه آنها اهل نماز و سایر کارهای نیک نبوده اند 
)نه اینکه گاهی و از سر غفلت آنها را ترک کرده باشند( نشان می دهد که به این دستورات، 
آنها سودی  به حال  آیات، شفاعت شفاعت کنندگان  همین  براساس  لذا  و  نداشته اند  اعتقاد 

نبخشیده3 و وارد دوزخ شده اند.

 شبهات شفاعت
توسط  خود  جای  در  که  است  شده  مطرح  شفاعت  خصوص  در  متعددی  شبهات 
اندیشمندان اسالمی، به همٔه آنها پاسخ کامل داده شده است4. از این میان، یکی از مهم ترین 

شبهات را طرح کرده و به آن پاسخ می دهیم:

١ــ معادشناسی، عالمه تهرانی، ج 9، ص311ــ310
٢ــ ارتکاب گناه کبیره در عین پشیمانی با اهل آن گناه بودن، تفاوت دارد. اولی زشتی آن را باور دارد و لذا شفاعت می شود 

و دومی به ناپسندی آن باور ندارد و به همین دلیل، مشمول شفاعت نمی شود.
٣ــ مدثر، 48

٤ــ معاد در قرآن، آیت الّله جوادی آملی، تفسیر موضوعی، ج 5، ص 163ــ151
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 شبهه
وعدٔه شفاعت از جانب خداوند و یا تبلیغ آن از جانب پیامبران موجب جسارت مردم برای 
ارتکاب گناه می شود و این با هدف ارسال پیامبران و دین الهی که سوق دادن مردم به اطاعت 

و عبادت است، منافات دارد.
پاسخ اول: اگر بپذیریم که وعدٔه شفاعت باعث جسارت بر ارتکاب گناه و در نتیجه دوری 
از کمال می شود، باید همین اشکال را بر آیاتی که در آنها خداوند گناهکاران را به آمرزش 
و مغفرت وعده می دهد نیز وارد بدانیم؛ در حالی که نه آمرزش و مغفرت الهی و نه شفاعت، 
هیچ کدام بی قید و شرط انجام نمی شوند بلکه دریافت آنها مستلزم وجود استحقاق در بندگان 

است، استحقاقی که فقط با وجود توشه ای از عمل صالح حاصل می شود. 
به بیان دیگر، همه ایرادها از آنجا ناشی شده که شفاعت قرآنی را با شفاعت های رایج در 
میان انسان ها اشتباه کرده اند که شخص شفیع با سوء استفاده از نفوذ و شخصیت خود، نظر 

فرد صاحب قدرت را دربارٔه مجازات کسی عوض می کند.
یافتن  بر دگرگونی و اصالح فرد گناه کار و شایستگی  در حالی که شفاعت الهی مبتنی 

واقعی برای رسیدن به بخشودگی است.

  کشف دلیل

دو آیه از قرآن بیاورید که نشان دهندهٔ رحمت و بخشش خداوند نسبت به گناهان باشد.
   . ............................................ 1

 . ............................................ 2
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پاسخ دوم: وعدٔه شفاعت در صورتی باعث تشویق مردم به گناه می شود که حداقل یکی 
از دو شرط زیر در آن وجود داشته باشد:

1  مجرمی که قرار است مورد شفاعت واقع شود و یا گناهی که قرار است بخشیده شود، 
دقیقاً معین باشد.

2  شفاعت همواره و در مورد همٔه گناهان، مؤثر باشد و عذاب را به طور کامل رفع کند. 

در حالی که با توجه به لزوم وجود شایستگی قبلی در شفاعت شوندگان و کلی بودن وعدٔه 
شفاعت در قرآن، اساساً نمی دانیم که آیا شفاعت به ما تعلق خواهد گرفت یا نه و یا یک گناه 
با شفاعت بخشیده می شود یا خیر. این حالت خوف و رجایی که از یک سو  خاص حتماً 
انسان را به شمول رحمت و دریافت شفاعت امیدوار می سازد و از سوی دیگر از نداشتن 
با  خودش  می ترساند،  الهی  عذاب  به  شدن  دچار  نتیجه  در  و  آن  دریافت  برای  شایستگی 
سوق دادن انسان به سوی عمل صالح و توبه، زمینه ساز کمال می شود و این امر احتماالً یکی 

از هدف های غایی وعده شفاعت از طرف خداوند است.
لذا شفاعت ریشٔه یأس از مغفرت الهی را می خشکاند. کسی که خود را گناهکار می بیند 
و از بخشودگی در پیشگاه خدا نا امید است و راه بازگشت را بر خود بسته می بیند چه بسا 
دست به طغیان زده و به گناهان بیشتری دست زند در حالی که با طرح شفاعت، همیشه امید 

برای بازگشت افراد زنده نگه داشته می شود.
نکتۀ مهم: از همین جا می توان فهمید که ثمرٔه اصلی شفاعت، با شرایطی که ذکر آن گذشت، 
 این است که انسان همواره در موقعیتی بین خوف و رجا باقی بماند. خوفی که باعث ترس او
 از نافرمانی خدا و ارتکاب گناه شود و امیدی که او را به سوی طاعت و عبادت سوق دهد.

 جستجو در قرآن

با مراجعه به قرآن کریم، یک آیٔه امیدبخش و یک آیه که باعث خوف انسان از عذاب 
خدا می شود، ذکر کنید.

   . ............................................ 1
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  تعمیق یادگیری 

1  پس از تدبر در آیات ابتدای درس بگویید هر یک از آنها به کدام یک از مفاهیم درس 
اشاره دارند و چگونه؟

2 در مورد شفاعت به موارد زیر پاسخ دهید.
 الف( کارکردهای شفاعت

 ب( حکمت شفاعت
 ج( روایتی که بر وجود شفاعت داللت کند.

3 دلیل بیاورید.
  الف( شفاعت با این موضوع که بخشش و آمرزش حقیقتاً به دست خداست منافات 

ندارد.
 ب( نوع گناه و میزان بخشودگی آن نباید در شفاعت معین باشد.
 ج( مقام و مرتبه شفاعت کننده باید از شفاعت شونده باالتر باشد.

4 کدام یک از مورد زیر می تواند مصداق شفاعت باشد و کدام  یک خیر؟ چرا؟
 الف( همنشین شدن مؤمنی با امام حسین  در بهشت

 ب( خروج مشرکین از جهنم
5 صحیح و غلط را با ذکر دلیل تعیین کنید.

پیامبر اسالم    را که منکر خاتمیت    الف( شفاعت، همه مسلمانان حتی کسانی 
هستند نیز شامل می شود.

 ب( هیچ دروغگویی مورد شفاعت واقع نمی شود.
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  هم اندیشی 

1  شخصی می گوید من وجود شفاعت را قبول ندارم زیرا اعتقاد به آن باعث می شود 
ِمن  آیه »التَـقَنطوا  با  به راحتی مرتکب گناه شوند؛ شما  به شفاعت  امید  با  مردم 

نوَب َجمیًعا« به او پاسخ دهید. َرحَمِة اللِّٰه، ِانَّ اللَّٰه یَـغِفُر الذُّ
2  یکی از دوستان من  می گوید شفاعت نوعی پارتی بازی و رابطه گرایی است؛ شما با 

او موافقید یا خیر؟ چرا؟
3  شخصی می گوید »الزمٔه اعتقاد به شفاعت پیامبران و اولیای الهی این است که 
رحمت و شفقت آنها را بیشتر از خدا بدانیم زیرا اگر شفاعت ایشان نباشد، خدا 

گناهکار را عذاب می کند«؛ با او موافقید یا خیر؟ چرا؟

 تحقیق  

1  با مراجعه به قرآن کریم، سه نمونه از آیات دیگری که از آنها بتوان وجود شفاعت 
را نتیجه گرفت، استخراج و ترجمه کنید.

از  نام 5 دستٔه دیگر  آملی  آیت اللّه جوادی  اثر  به کتاب معاد در قرآن،  2  با رجوع 
شفاعت کنندگان را استخراج کنید.

3  خداوند متعال در آیٔه 48 سورٔه بقره می فرماید: »الیُـقبَُل ِمنها َشَفاَعـٌة َو الیُـؤَخُذ 
ِمنها َعدٌل« ؛ این مطلب چگونه با اعتقاد به وجود شفاعت قابل جمع است؟
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